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ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΤΡΟΦΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

Πρό τινωv ετων Sδημοσίευσα εν tQ) Ι' τόμφ tfις παρο1Jσης Έπετη

ρίδος μελέτην Ε πι γραφομέγην «Γεύματα, δείπνα καl συμπόσια των Βυ

ζαντινών», Εν fι πi3ιν Cί.λλων, δ μιλώ περL του χρόνου, κα{}' δν τότε fγίνε

το τΟ πρόγευμα, τΟ γεύμα καi τ<'> δείπνον, περι τής -ϋλης καl τοϋ σχΊ)ματος 

ttί>ν tρu:π:εζcϊ\ν, f.φ' ών !iτρωγον o'L Βυζαντινοί, περl τδJν Επικαλυμμάτων 

ηJ':ιν τριι.πεζιίJν (μ.ενσαλCων) καi zειρομάκτρων, περl tόιν έπιτραπεζ(ων 

σΚf.1Ι<ίJν, llν οί Βυζαντινοι ετρωγον &νακεκλιμένοι ·JΊ κα-&l~ιμενοι επι. έδρδ'η·, 

αν συνέτρωγαν ι'1νδρες καl γυναίκες, αν οί τότε ετρωγον διU. τών χειρών 

1\ ι'Jχι, τίνα τU. Ονόματα και τα εργα τών εtς ηlν τράπεζαν ύπηρετο1Jντων, 

τίνες διασκεδάσεις καl προπόσεις f.γίνοντο κατU. τιl συμπόσια καt π{δς 

εΤχον τti κατα τα Επίσημα Εν τοίς &νακrόροις διδόμενα γεύματα. 

Περl τοϋ τίνα φαγητU Ετ-ρωγον οί μεσαιωνικοt ήμ(ϊη• πρόγονοι καl 

τίνα ποτι':ι. Ε:πινον δεν r~μίλησα, Επιφυλαχ{tεις νι':ι. πράξω τούτο f:ν Lδιαιτέ

ριι. μελέτη, ηΊν δποίαν ε\Jχαρίστως δημοσιεύω σ1]μερον \ 
'Η περt τοU {}έματος μελέτη {}αυμαστrΟς {}ιJ. διηυκολύνετο, &ν παρU 

Βυζαντινοίς 'iJπfιρχον εLδικα συγγράμματα, οία μνημονεύεται δτι εlχον οί 

ιl.ρχαίοι, οίον ι)ψαρτυτικri, πλακουντοποιικά, &ρτοκοπικά, μαγειρικ1)ν δι

δασκιιλίαν καl δειπνητικας έπιστολιl.ς 2 κλπ. Παρα η\ν Ελλειψιν Εν τού

τοις ταύtην, 1.'JcJ. 'Ι~Jδύνατό τις, τtiς Π:ηγι},ς έρευνι'Ον, χρ1ίσιμα, καl έν(οτε 

Jτλrη!σια, νιl συλλέξη στοιχεία. 

~Εν πρι.6τοις διlι ηΊν παλαιοτέρα ν έποχ1Ίν χρ·1ίσιμον παρέχουσιν ύλι

κι\ν τα έπτrλ JΊ:ρίδτα κεφάλαια του 1.'tεσπίσματος του Διοκλητιανοϊi :ι καl 

δ ΙΙαιhαγωγΟς του Κ/Λυιεντσς, lδίq. τα τέσσαρα πρr':δτrι κεφrί.λαια τοϋ 

δευτέρου βιβλίου, καl μ({λιστrι. τΟ πρc:Οτον «πι'δς περl τUς τροφU:ς &ναστρε

πτέον», UJς καί τινα τών επιγραμμάτων του Παλλαδά. 

1 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Γεύματα, δεLΠ'να καt συμπόσια τ&ν Βυζα·γτινώ·ν, έy Έ

πετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 1', σ. 97 έ'ξ. 

:! Συγγραφείς τοιούτ:ω'\• πραγματειώ'\' όΛιαφέρει δ π ο λ υ δ ε ύ κ η ς εν τφ 

Όνομαστικrρ του, G. 71. 
3 BJ.. Μ ο ιn m s e π - Β l ίi ιn tι e r, Der lΊiaximaltarif des Diocletian. 



4 Φαίδω'\'Ος Ι. 1{ουκουλέ 

Καi οί "Ελληνολατινικοl δΕ διάλογοι οί φερόμενοι Επ' Δνόματι n7n• 

έρμηνευμύ.των του Πολυδεύκους, καl μάλιστα τΟ εlκοστΟν ;ι.αi. εϊκοστι)ν 
πέμπτον κεφάλαιον, περl βρωμάτων καi ποτ((η•, ε·νδιαφερούσας παρέχουσι 
πληροφορίας ι.. ΤΟ α{JtO δΕ ρητέον καl περi τ&ν μεσαιωνικών σχολιαση'Ον. 

"Οσον dφορζi εLς nL z.όρτα, τα λάχανα κα'ι τους Υ.αρπούς, πολλα {tU 

είχε νU. επωφεληi1ί1 δ ερευνηη'ις χρησιμοποιιΟν μετcΊ. προσοχής τU. γεω

πονικα βιβλία. 
οι μεσαιωνικοl ιατροί, εχοντες &)ς βάσιν tΟν Γαληνόν) γράψαντα 'Λctί 

«περL τροφU)ν δυνάμεως» καi <'περi εUχυμίας καl καχ.οχυμίας τροφών», 
καi παλαιότερον τΟν Ξενοκράτη, dπΟ διαιτητικής επόψεως τΟ ζ1'1τημα 
πραγματευόμενοι, χρι)σιμ.ον πολλάκις καl πλούσιον σχετικώς μάς παρέ
χσυσιν ύλ~κόν. Οϋτω βοη-&εί πσλυ τΟ fργΟ'\' του Όριβασίου «Lατρικαi 
συνηγωγαl» και μcί.λιστα τ<) τέταρτον aι~,τoii βιβλίον «περl σκευασίω; τρο
φΟ:η•», τΟ εργον του εν πολλοί; επ' α{Ιτου στηριζομένου ΠαύλΟΊΙ το1, Λl
γιν·Ιlτου, tδίιz. τα κεφάλωα του Α' βιβλίου &πΟ του 73ου καl. πέσαν τΟ ερ
γύν του 'Αλεξciνδρου Τρrιλλιανοϋ (έκδ. Puschnιann), τού Συμ;ι!Λ•' ΣΎι1~· 1~1 
διατριβ1Ί «περi τροφ((Ίν δυνάμεων» γ,αL κατ{Jπιν τών μεταγενεστέρων, πολ
λάΥvις και &νωνύμων, Βυζαντινό)'\' Lατgί!Jν εργίδια, τι'ι. όποία ~ιτηρίζονται 
εlς τα εργατών παλαιοτέρων lατρcίη• γ.αί τιl όποία εις:: δύο τόμους συν. 
εκέντρωσε κα.i Εξέδωκεν δ Ideleι- 2

. 

"Αλλ η χρηcημοποι1Ίσιμος πηγι'ι εlνnt αί διcί.φοροι όμιλίαι τ<Jyν πατέ
ρων της Εκκλησίας, οί Οποίοι, περί έγκρατείας, γαστριμαργίας και μέ1<tης 
δμιλοϋ'Vτες, συχνU. εύρίσκουσι-ν δ.φορμΊιν να ψέξωσι nlν πολυτέλειαν τΟ:η• 
φαγητό)ν τών συγχρόνων των, At όμιλίαι π.χ. «εlς τΟν πλούσιον καi τΟν 
Λάζαρον» η «Περl. αUταρκείας βρωμάτων» 11 «περι μετρίας πόσεως» ·11 

«περi τής κατιl τα βρι\ψ .. ατα &τυφίας και δ.πλότητος» 1\ «κατιl με{}·υόντων» 
χρησιμώτατον παρέχουσιν ύλικόν. 

ΚαΙ. τU. δνειροκριτιΥ,U. δf βιβλία δfν ύστεροϊiσι· χρησιμι\)τατα μ(ίλιστα 

είναι ·υ). κεφάλαια αύτών «περi διαφόρων βρωμciτωνr, «περl. ο'ίνου κnl 
πομάτωνι-, «περi. λαχrfvων καi Οσπρίων», «περl Οπιόρας παντοίας» κτλ. 

ΓνωστΟν εlναι Οτι τU. τυπικα ηtlν μονιίiν Εν lδίοις κεφαλαίοις δμιλο·ί)

σι :περ!. τηc; ποσδτητος κu.l ποιότητος, τής τροφής niJν μοναχύ:η•, περl 

τής τραπέζης καi τ1)ς διαίτης αl,τ{\JΥ κtλ., ενδωφερούσας οϋτω πληρο

φορίας δια τΟ -&έμα παρέχοντα. 
'ΕΥ" τού ~Επαρχικο\J βιβλίου Λέονtος τοϋ Σοφού, καi δfι εκ τc7:ιν κ ε. 

φαλαίων περί μακελλαρίων, σαλδαμαρίων καΙ. lχ-&υοπρατών, o\Jχi. &ναξίας 

1 'Έπι-&ι κ.αL τΟ ύπΟ G ο e t z εκδο{Η:ν Corpus G:ossarίorηm Latinorum. 
2 Ι d e 1 e r, Ph)·sici et medici Graeci minore~ 
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Βυζα.:\'τι\'Cί:ι'\' τροφαl Υοαl ποτά. 

λόγου πληροφορίας -&ι'ι. 1~1δύνατό τις νU. συλλέξη, ιΟς καi. Er. τfις Ί~κ{}έσεως 
τfις βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τού Πορφυρογενν{μου, εlς τΟ μέρος 
μιiλιστα Εν-&α γίνεται λόγος :.-τερι τuύ τίνα τρόφιμα πρέπει νU. παραλη
ψι~(Οσι χάριν της βασιλιχής τραπέζης ε-.ωτρατεύονtος τού βασιλέως 

("Εκι'tεσις, σ. 463. Ι J έξ.). 
Αί πληροφορ(αι αί ύπΟ τ(l:tν χρονογράφων παρεz.όμεναι είναι lσχναί. 
ΔιU. τοU; δ.πΟ τού ΙΒ' αlίίη•ος Υ .. αl. εντευ1~F.ν χρόνους έπαρΥοείς παρέ

χουσι πληροφορία;, clφ' ένΟς μΕν τα Ιlροδρόμεια ποι Ι'jματα, καi δ1l τΟ 
κιιτU. τών ήγουμένων, μετU. δΕ ταύτα 1) παιδιόφραστος δι1'1γησις τών τε
τραπόδων ζψω'V Χl1i. ό Πουλλολόγος, δια τα δπωοικα ό Πωοικολόvος δια -- - ' ' 
του; ί.χ-&ίiς δ 'Οψαρολόγος 1 Χαi. τΟ εργίδων τοϋ Θεολογάκη «U)ς Ε. κ προ-
σιί)οtου τόη· καλουμένων τζύρων» 2 . Καί τα μεσαιωνικU. δ' Επύλλια εν δια
φ/Jροις στίχοtς των ενδιαφερούσας μάς δίδουσι πληροφορίας. 

Τέλος πολλού λόγου Qξια δια τΟ &έμα είναι τU. λεγόμε-να Εν ταίς 
'λσίζαις τiίς Κύπρου, μάλιστα ε\.ς τα κεφάλαια τα αναφερόμενα εtς τU. 
τέλη τU. Επιβαλλόμενα εί.ς τfl_ εlς tΊ)ν νήσον εισαγόμενα Εμπορεύματα 3

• 

Αί ύπΟ τίi)y ανωτέρω, γενικu'Ηατα μνημονευ-&εισών πηγών, :παρεχό
μεναι πληροφορίαι δχουσι ·τ:ο\J·ι:ο τΟ μειονέκτημα, δτι πολλάκις μάς δtδου
σι τροφών ·11 ποτών Ονόματα μόνον, δΕν μάς περιyράφουσιν δμως καl 
τΟν τ-ρόπον της παρασκευΊiς αυτων. Καi. δύναται μf.ν πολλάκις επίκουρος 
νι't Εί--Λ<tΌ 1l γνώσις τής Νεοελληνικ1)ς δψαρτυτικfiς, Ενίοτε Ομω; καΙ. α-ϋτη 
δύναται ν' dπατ1\σt1, διότι ύπΟ τΟ αύτΟ Όνομα διάφορον κατCι. τόπους Εν
νοείται φαγητό'\'. 

(Ως βοη-&·1lματα δια τΟ περi. ού ό λόγος κεφάλαιον 1JU. εχη ό Ερ&υνη
τ·l'ις τU. &αυμάσια σχόλια τοϋ dοιδίμου Κοραή εLς τU. Ιlροδρόμεια ποι11-
μα.τα 4 καl. εlς τα δργα τού Ξενοκράτους καΙ. Γαληνού περt τής δ.πΟ τών 
ενύδρων τροφής, εν μέρει δε 1οαi. δσα γ"αl ΕγΟ1 εσημείωσα εν τ·U διατριβή 
μου <<Συμβολ1) εLς τ·ιlν Κρητικ1lν Λαογραφ(αν επι Βε'Vετοκρατίας» 5. 

'Ελάχιστα, καt εντελώς γενικά1 εlναι δσα εγραψεν ό ΠλcJ.των Ροδο
κανdκις ύπΟ τΟν τίτλον «cH Ηυζαντιν1) μαγειρικ,l» 6

• Τέλος σχετικ1Ί εlναι 

1 Τούτον fξέδω;ι.εν ό Κ. Κ r ~ 111 b a c h e r έ'\' Sitzb. der Ba)rer. Akad. τοίi 

190~. σελ. 345-380. 
2 Βλέπε τΟ κείμε·νον f.κ.δεδομέ'\1 0'\' f.'\' τfρ Νέψ Έλληνομ'\'Ί'ιμο,•ι του Λάμπρου, 

τ-όμ. 7. σ. 353 §_ξ, 
3 "Επι-&ι Α' καl Β' κεφ. 296 έξ. (Κ. Σ ά {} α, :\lεσ. Βιβλ. Ο. 237 έξ. 487 έξ,) 
4 Βλ. τα:Uτα f.v τιΡ Α' τόμφ τctlν 'Ατάκτων του. 
6 "Επι{}ι ηl'\' 'Επετηρίδα τ1)ς 'Εταιρείας Κρητικ&'\' Σπουδών, 3, δ8 έξ. 
6 "Η μελέtη 1Ξ:ξεδό-&η έ·ν ηρ 'Ημερολογι'φ του Σκ.όκου τοϊί 1916, σ. 188-191. 



6 Φαίδοηος Ι. Κουκουλε 

1l διατριβ1Ί τών Jeanselιηe 1- Oeconornos, Aliιnents et .recettes culinai
res des byzantins 2 • 

ΤΟ ?lρισtον δμως, δις συν1lι'tως, βο1lc&ημα liι(l. τΟ {}έμα παραμένει 1l 
γνιUσις τοϋ τρόπου τfις παρασκευης τών διαφόρων φαγητών πυ.ρ&. τοίς 

νεωτέροι; "Ελλησι ιΟ; καl. τών ποτών t('ι όποία ούτοι πίνουσι* . 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΡΟΣ 

~Ως εν τη περl γευμάτων και δείπνων τc'δν Buζ(t\'TLV(T)'\1 διατριβfί μου 

Λεγω, τρία lΊσαν τα στάδια ένΟς κανονικού γεύματος, τΟ ηίιν προδορπίων, 

τΟ τοϊi μίνσου του Ωπτομίνσου, κα{}~ δ παρετί1.'tεντο διάφοροι μερίδες κρέ-

ι Ό Jeanselme ύπΟ τUν τίτλον l'alcoolisme a Rτzance fκαμε'' εlγακοίνωσι\• 

ιl·\' tίΊ Societe franςaise d'histoire de la Medecine, τόμ. 18 (1924). J\'o ~ :ι.αί 10. 
Αϋτη, όμιλοϊiσα ~ερi τ'fiς ροπ'fiς τ&γ Βυζαντιν&ν ~ρΟς τό οί-νοποτεlν καηl τui1ς 

διαφόρους αίιΟνας, dπαρι{}μεL τiι. κακiι. άποτελέσματα της οίνοποσίας καί ιiι. μf,~ 

τρα τής πολιτείας καi της f.κκ.λησίας κατcl. τώ·ν κα;τ{Jλω'\' καl ο1Λ·οποτQύΥτων καί 

d.ναφέρει διαφόρων κοινωνικών τάξεων Ο.ν-&ρ(όπους vέπογτας πρΟς τ !'J'' οlνο:cωσίαν, 
ούδεμίαν δε μνείαν κάμν'ει τ<!)'\' διαφόρων είδ&ν τ&ν ~οτών καL τοϋ τρόπου τής 

παρασκευής αUτ&ν, του-&' Οπερ ιδιαιτέρως Ί1μιiς Εν τfl παρούση μελέτυ ε,•διαφέρει. 

:! 'Α'\'εΚΟL'\•ώitη εν τφ IIIe Congres de l'art de guerir, Londres, Ju1llet HJ22. 
'Η μελέτη f:χει κυρίως ύπ' Όψιν κείμενα τοϋ ΙΒ' μ. Χ. αίιJJνος, τ1ΊΥ διατριβ1~1ν τοϋ 

Ίεροφίλου «περl τροφών κύκλος>) καί τινα κείμενα έκδεδομένα ύπΟ τοϋ Ideler {:'\• 
τφ διτόμφ Εργφ του Phγsici et medίci Graeci tninores, τcl. Γεωπονικiι. καl τΟ με~ 

ταγενέστερον γεωπονικΟ'\' 'Αγαπίου Λά~·δου του Κρητός. Της διατριβης ταύτης ώς 

καl της άνωτέρω Ελαβον γνcΟσι ν διό. της φιλόφρο'\'ος καl φιλικης μεσολαβ1]σεως 

τοϋ συναδέλφου κ. Fr. Dδlger, εLς δν καi. ιi:πΟ τοϋ χώρου τούτου -6-ερμό.ς εκ~ 

φράζω εύχαριστίας, 

* Βραχυγραφίαι: 
Ά ν ώ '\'υ μ ο ς= 'Ανωνύμου :περt χΊJμών, βρωμάτω'' καl πομάτω'\'. {Ideler, 

Phγsici et 1nedici Graeci mίnores, τόμ. 2.) 
Ί ε ρ ιΊ φ ι λ ο ς=Ίεροφίλου σοφιστοϋ περl τροφώ'\' κύκλος. (Ideler. Phγsici 

et medici Gra.eci ιnίnores, τόμ. 1.) 
Ό ρ ι β ά σ ι ο ς='Οριβασίου lατρικuJν συ'\'αγωγ(Uν βιβλία (Εκδ. Raeder). 
Όψα ρ ο λόγο ς=Κ. Krumbacher, nas Mittelgriechische Fischbuch (Sitzb. 

der Baγer. Akad. 1903, σ. 361 καl 362.) 
Ρ ο e m e s = Η e s s e 1 i η g ~ Ρ e r n ο t, Pof:ιnes Prodronιiques. 

Σ 1]-&=ΣυμεcΟνος Ση-&!. σύνταγμα κατιi σrοιzε'i:ον περl τροφών δυνάμεων 

(liκδ. Langkavel). 
Σ υ μ β ο λ 1] = Φ. Κ ο υ :ι. ο υ λ έ, ΣυμβολtΊ εtς τ1'1ν l{ρητικ1]ν λαογριιφίαν 

έπ'ι Βενετοκρατίας (Έπετηρlς '~τωρείας Κρητικώ'\' Σπουδών, τόμ. 5). 
Τ υ π ι κ Ο ν =L. Petίt, Tγpicon du monastere de la Kosιnosotira (Izswestija, 

τόμ. ΙΓ'). 

Χ ω ν ι ά τ η ς= :.\lιχα1'j/. 'Ακομινάτου τού Χωνιάτου τ;(ι σφζόμεν(J, {fκδ. 

Λάμ;ι:ροΊJ). 

. -Ε 

ΒυζαντινcϊJ'\' τροφαl καl ποτά. -7 

αtος η μαγειρεύματος, και τΟ του δουλκίου, ύφ' δ κυρίως καl Cιρzικώς, 
itU. Ε:νοουντο γλυκύσματα, κατόπιν δμως γενικώς τδ. Επιδόρπια} συμ::τερι
λαμβανομένων, Εννοείται, και τώ" διαφόρων καρπών καi τραγημάτων 1

-

"Ας &κολου1tι1σωμεv f:νταύitα. τ:1)ν σειρU:ν ταύτην. 
•Η κυρία τροφ1) τών Βυζαντινών ·ήτο, ι~)ς εLκός, ό Ciρτος, τΟ ψwμίν 

δπως Ω.εγον, διαφόρου ποιότητος δια τας διαφόρους τάξεις. ·~ Π~(~t1.l, 
~αι dρίστη ποιότης αVτοϋ, lμο τΟ σιλίγνιον η ό αιλιγνίτης (panιs sιlιgι
neus}, παρ' α\JτΟ τΟ δ.φράτον η dφρατίτσιν_, μετU. ταϋτα 11ρχετο δ μέσος 
(iρτος, τΟ δευτέρας τουτέστι ποιότητος ψωμίον, καl τέλος τΟ τfις τρίτης, 
το κιβαρον (panis cibarius) 2 • 

ΠρΟς τψ &ρτφ Ετρωγον καΙ. τΟν τυρόν, τυρl.ν 1] τυρίταιν, χλωρΟν 11 
~ηρόν 3 , ώς ΕκλεκτU ε'ίδη του όποίου χαρακτηρίζονται τΟ Βλάχικον καlτ? 
ΚιΗιτικόν 4 ών τΟ μΕν Jtρώτον ΕJtαινείται κuί. κατlι τΟν ΙΣΊ" αlώνα 5

, το 
~ ' ο ο 

δf: δε·ύτερον κα:τιi τΟν ΙΕ; ύπΟ τού l\.fιχα1Ίλ 'Αποστόλη, δστις εν ταίς επι-
στολαίς του όμιλεί διlι τΟν πί.ονα ΚρητικΟν τυρΟν τών χρόνων του 6

• 

'ΕκλεκtΟν Ε π' 'ίσης είδος τυρού Ίiτο τότε καl τΟ (lπότυρον, τΟ όποίο·ν 
κα~(δς διορ&οϋτα.ι εlς dνitότυρον, καl δπερ εlναι Οντως τΟ α\JτΟ μΕ τΟ 
κοιvΟ"' Jyt9·ότυρο 7 , τΟν ιlν1Jίνην tυρΟν του eΗσυχίου. 

Κα\1] μυζψ{}ρα (=ζυμ1]irρα) δε 1'ιτο τότε εν μεγάλη χρ!ισει-τυρο
μύζη&ρα &vαφέρει Ίlτε φυσιολογικf} δι1'1γησις τοϋ κρασοπατέρας Πέτρου 
τού Ζυφομούστου καl ό Σt. Σαχλίκης εtς nlν παράξενον &φΙlγησίv του 8

-

1 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Γεύματα, δεLπνα και συμπόσια των Βυζαντι·νώ'\' (Έπετ. 
Έταιρ. Βuζ. Σπουδ. 1', 133). , , 

2 Φ. Κ ο υ κ ο ΊJ λ έ, 'Ονόματα καl ε'ίδη άρτω'' κ.ατCι. το.Uς Βυζαντινους χρο~ 

νους ('Επετ. 'Εταιρ. Βυ'ς, Σπουδ. 5, 3G έξ.). 
8 'Α χ ιι έ τ, 'Ονειροκριτικό'\', κεφ. 251, (σελ. 207. (j, 7~ Drexl). 
4 Poi~es, Π. 30α και 31, ΠΙ. 181. 182, IV. 52. Βλ. καL έπισωλf]ν τοϋ 'Ι τ α~ 

λ ι κ 0 υ πρΟς τΟν φιλόσοφον Πρόδρομον (Σ υ ''· Π α π α δ η ιι η τ ρ ί ο ΊJ, Theo· 

doros Prodrωnos, σ. 296). 
5 Β α ρ c\1 ,. 0 υ Β έ γ κ ε σ λ α Β ρ α τ ι σ λ ό. φ φ Ο '' Μ 1ι τ Q ο β ι τ ς, 

'Η Κωνσταντινού:πολις κατα τΟν ΙΣΊ" αt&,•α (1591-1596), σ. 14.6 (μετ;άφρ. Δρί· 
σκου)-

de Michel Apostolis, σ. 92. Βλ. καl. σ Η ί p p ο l. Ν ο i r e t, I,_ettres inedίtes 

Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολήν, S. 59. 
- 7 Poemes ΠΙ. 182. 'Ο Ν ι κ ή τ α ς Χ ω '\' ι ά τ η ς έ·ν τfι ΧρονικϊΊ του Δι η~ 
γ{1σει. 443. 20, U.ναφέρει και 'Ιωάννην 'Αποτυράν, :παρασκευάζοντα δfjλα δ1l καl. 
πωλοΏντα άπότυρα. Νϋν έν Μήλφ τΟ κοι'\·ότερον ιiνftότυρο λέγεται α π ό τ 1) ρ ο, 
έν επωδi) δε κατα τfjς βασκα·νίας εκ Σελί'\'Ου τijς Κρήτης ιi'\·αφέρεταt τυρι κι' ιiπο~ 
τύρι. Ί. ':.ι α 1} ι ο υ δ ά κ η, Γηftειές, δεσιες Σελίνου (Νεοελληνικόν Άρχεί:Ο'\' 
Α', 136, 158). Βλ. καL Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντι,•6Jν τι,•ων ι3πιftέτων σημασία 
και Δρftογραφία ('Επετ. 'Εταιρ. Βυζα\•τ. Σπουδ. 5. 3 καl 4). 

s Πβ. Ν. 'Ελληνομν. 1. 442 στίχ. 12. Σ α χ λ ί κ η ς, Στίχ. 136 (Εκδ. Παπα· 

δημητρίοv). 



8 Φαίδω·νος Ι. Κοu .. ωυλΕ 

Εν Φ ό κcικfις ποιότητος τυρΟς Εκαλείτο, (C,Jς καt. σ·1lμερον, i'ι.σβεστότυρυ1ι. 1 

Εlς η'-ιν Κύπρον, κατU. τοiς χρόνους η-1ς Φραγκοκρατίας, fχρησιμ~
ποίuυν καt τυρΟν ιωμιζόμενuν &πΟ τUς ύπΟ τών Σαρακηνών κατεχομένας 

χάJρας, τ·Ιιν Lυρίιtν δfιλα δΊl Χαl. Παλαιστίνην «tυρlν dπΕ τU χωρία τους 
Σαρακηνούς»· j. Σημειωτέον δ' δτι κατα τοΊJς lατρο·ύς, ό τυρΟς είναι δύσ

πεπτος, μετιιζυ δε τoil μαλακοί) και προσφάτου και τού ξηροί• προτιμη

τέος δ πριίJτος 3• 

Πάν τό πρΟς τφ (iρτφ έσΊ1}ιι)μενον Ε:καλείτο γενικιΟς, 1}δη <lπό τώv 

μετιιγενεστέρων χρόνων, προσφάγιον -1, τΟ τι)η• &ρzαίων l-i·ψον 0 • Πρuσφά

yιοv λοιπUν lμο ό lχ{}ύς, τΟ κρέας, δ τυρδ;, τα Όσπρια κτλ. ,_: fπειδ1~1 

Ομως οί Βυζαντινοl. ι~)ς προσόψημα συν{1'Ι.'tως Εχρησιμοποίουν τΟν τυρόν 7, 

δια τοϋtο α1Jτ0ν fκάλουν κατ' fξοχΊ\ν προσφάγιν η προσφάν, {~)ζ διάφο

ροι μιι:ρτι•ρίαι δεικνύουσιν. 

Οϋτως Ε. ν -cοίς Προδρομείοις ποιιlμασιν αναφέρεται 1] μεσωωνικ1Ί πα
ροιμία ~δπου γUρ λείπει τ() tjJωμ'ι.ν προσφcJ.ν ο{Jκ f:ν\}υμούνται» 8, liτις 

εχει κιιl τ-i)ν έξης διατύπωσιν: «Γiρτοv τις φαγείν ουκ Εr..ων προσφάγιον 

1 Ο ί σ υ ν ε z ί ζ ο ν τ ε ς τ Ο'\' Θ ε ο φ ά ν η, 199. 1!::1, 66J. 3. 

i! > Ασίζαι της Κύπcιου, Α-' Υ.αi. Β'' Χεψ. 296 και 298 {Κ. Σάftα, Μεσ. ΒιΒλ., 

6. 246. 497). 
3 li α υ λ ο ς λ ι γ ι ν ή τ η ς, 1. 89 (σ. 63. 25, :geίberg). Σ ιl {}-, 1Ui. 12. 
4 Ό Άη;ικιστ·Υjς .:\Ιοlρις λέγει: δ'tjΙΟ'\' ΆττιΥ.ώς, προσφάγιον Έλλη'\'ικ&ς. 
5 'Ε'\• τΦ λεξι:ι.φ τοϋ Φ ω τ ί ο υ δ:ναγι,•όJσκομε'\-' : δψοΨ πάν προσόψημα η 

:τ ρ ο σ φ ά γ ι ο ν κσ.ί έν τφ f_;τ' Ονόματι τοϋ Ζ ω ν u. ρ a φερομέ,ιφ: όψον· προσ· 
φάγιον· εtπε δf κα'ι ό Θ ε σ σ α λ ο'\-' ί κ η ς Ε υ σ τ ά {}ι ο ς, Παρεκβ. 867. 56 : 
«δήλον δf: ότι καί f.πl τοϋ άπλ&ς προσοψl]ματος, ταύτΟ'\' δ' ειπείν κ ο L ν ω ς 

π ρ ο σ φ α γ ί ο υ1 τΟ 6'ψfί.ριον λέγεται ύποκοριστικ{ρ τύπφ. Βλ. καi. J ο h. Κ a 1 i
t s η η a k ί s ()ΊIΙΟ'\' l1ttd (\ψάρω'\' (Festschrift Kretsclιιner's, σ. 96 ?'ξ.) 

δ <•Ίνα fξ πέ.νητες ύπΑρ προσφαγίου fχfησι'\' εΥη: κρέας εt:τε (χ{}ι)ας 11 τυρό,, 

1\ δσπριον (Μ i k l ο s i c h ·:Μ iί 11 e r, Acta et Dίplomata 1 5, σ. 306):Υπf:ρ προσ
φαγίου όσπρ{ου μόδια {}αλάσσια δύο Χα!. τυροίi λί-:;ρας πεντl]κοντα (D m i t r i . 
e w s k j: 'Γuπικά, σ. 695). Λαμβάνει'\' δ' fκαστον &δελφΟ'\' προσφάγι-ο'\' μί'\'σους δύο 
καt πρΟς f.ν κρασοβόλιν καλογηρικόν (L. Ρ e t ί t, Typicon, 13. 54). 

7 "Οτι τΟ ψωμοτύρι ·!)τΟ τΟ προχειρότατΟ'\' τότε φαγητόν δηλοΙ καl. ό 
Πρόδρομος, Οστις λέγει Ότι οί βασιλείς εν κυνηγίφ εύρισκό,ιιε'\•οι tρ(;)γουσι πολλά· 
κις μέλαΥα ά:ρτον καi τυρ(η μιοτCι καρδάμου. Θ. Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Λόγος εLς τ(J'\' 

πορφυρογέ·ννητον κυρΟ'\-• 'Ισαάκιον τΟ·ν Κομ,,η,•όν, Β. Ζ. 16. 73. καt πάλιν ό αύ· 

τός : «ούτε τυρό'\' μοι έ:φερες είς Οψο'\•» (Σ υ '\' ό δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ίο u, 

Theodoros Prodromos, σ. 16fi). 
8 PoCιnes, Ι ν. 203. 

I 

Βυζαντι'\'ώ'\' τροφαί καl ποτά. 9 

' " " ~ ... c ' ' ' ~ ' .,.. 2 " ~ ' ε,ζητει» 1 η «αQtO'\' ουκ ειχεν Ο πτωχος και τυρον ηγορα~εν:) , ητι':> ση-
μερον λέγεται «ψωμί1 τυρι δεν ε'ίzαμέ καl ραπιινcί.κια για t1Ίν Ορεξι», φε
ρομένη Ε πι tίι'Jν στερουμένων τιΟν d.πολιJτως &.νιιγχαίων και Επιζητούντων 
τι'ι σπανιcότεσα και πολυτελέστερα. 

'Ότι δ' Οντως ό τυρΟς κατ' Εξοχl'γν, -cουλιίχιστον κατιl τοUς τελευ
τιιίους αlώνας, Ελέγετο προσφc.ί.γιν δεικνύει Επιστολ1Ί Εκ Κέας τοϋ Μιχωlλ 
χωνιάτου δσtις λένει δτι δταν δ.πηύ--&υνε πρΟς το~'-; νησιι;>τας τΟ Ερό)-
.. 1 I ' 

τημα «πιι:ίδες μιΊ τι προσψ(.ίγιον Ε χετε; οί δΕ παραχρήμα τυρΟν προτεί-
νουσι. ΤοUτο γ(lρ κιΛ μόνον νησι6Jτc.ιι ο'ίδε καλοϋσι προ σφάγιον, τΟ κοι
ν(Η' κατηγόρημ!'ι εtς εlδικΟν κατάyοντες 3 », 'Ότι δΕ 1l χρήσις τfις λ. δΕν 
{}(_t ·iΊτο περιωρισμένη, φανεριJ>νει Ω σημερινΟς βίος. Νύν δΊΊλα δ1Ί Εν Κύ
:πρφ προσφdί'ν -1] nροaφdς λέγεται παν είδος τ·υροϋ, πρσσφdς Εν lJόδφ 
μυζ1l-θ-ρα μαλακ1Ί ΕντΟς δλμης τε-&εϊσα 4 και μπροσφάϊ, Εν Σελίνφ τfις 
Κρ1lτης, 1l μυζιl&ρα, συφάϊ δ' ή α\JηΊ εν Νισύρφ 5

. 

Κατεσκευάζετο δ' ό τυρός, δστις ώς χλωρΟς πολλάκις άλατιζόμενος 
Ετί{tετο έvτΟς πηλίνω-ν γ αστρίων oj I ε'Lτε Εκ. γάλακτος προβάτου, ει τε εκ 

, ' ~ , c 
βοείου τοιούτου 7 , ε'ίτε και αlγείο11 Η. ~Οξυγαλακτινον τυρον αναφερει ο 

tατρΟς 'Οριβάσιος ιι, εν δΕ τfι παιδιοφρcίστφ διηγ1lσει τών τετραπόδων 
ζι{)0)\' επαινείται ό έκ γάλακτος βουβciλου, τ(Jν δποίον, (~ις λιπαρώτατον, 
μετεχειρίζοντο of, 1)γούμενοι εi:ς τΟ καλοyηρικΟ'\' φαγητ()ν μονόκv{lροJ', 
περι ο--5 κατωτέρω {ttλ λεχ-&ιίΊσι τ<l δέοντα ·1\ (~Jς ε{!στόμαχος nαρετί-θ-ετο 
εlς τας τραπέζας tιί}'\' &ρχόντων Υ.1ιι πλουσίων 10

• 

Φαίνεται δ' δτι ό τυρΟς και τηγαγιζόμενος ·&U. δτί1.'tετο f,ντός ζωμιί.1ν· 
οίJτω το1Jλάr.ιστον Eγc;J Ερμηνεύω το·Uς «τυρεψητοiJς ζωμοUς» τοVς Εν t4) 

κλητορολογίcρ του Φιλο{tέου &.ναφερομένους 11
• 

1 Κ. Κ r ιι ιn iJ a c Ιι e r, Die Moskaιιer Sannnll1ng der Mίttelgι·ieclιischen 

Spτiclι\\'δrter, σ. 36() καΙ. 410. 
2 Βλ. τU corpns t(~)'\' :<tαροιμιογράφuΗ•, Β·, 74R. 26. 
s Χ tι) '\'ι. ά τ η ς, 2. 19--1. 4. Βλ. καl. ~. Β e e s, Zn ΠQΟσφάγιον (Ka~e) in ei

nenι Brief des :\letroι)oliten MichaeJ Choniatis νοn Atl1en (Annuaire de l'In:>Λit. de 

phίl. et d'histoire orient. et sJa,,e, 5 ( 19BC), σ. 31- Dδ). 
4 Β f '\'ε τ ο κ λ~ ο υ ς, Βραχεία( τινες παρσ.τηρlισεις, σ 98. 

6 Ζωγράφειος 'Αγών, 1. 4-12. 40. 
δ Γαστ-ρ(α τυρίων συχνCι. ά'\•αφέρονωι Εν τοίς Fγγράφοις. Ό τοιοϋτος τυρΟς 

,•υν έ..,_, Κρήτη και άλλαχου λέγεται τυρl. κουρουπιαστι>. 
7 'Α χ μ έ- τ, 'Ογειρω~ριτ., κεφ. 251, σ. 207. 10 (Drexl). 

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 3 (σ. 99. 26). 
' 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 18. 8 (σ. 80. 21). 

10 Στίz. 599-603 (\V a g n e r, Carmίna Graeca ιnedίί aevί, σ. 161. 162). 
11 Φ ι λ ο {}- έ ο υ, Κλητορολόγιον, 165. 26 (Bury).'O 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 4_. 2. 3 

{σ. 98. 2t, 99. 26) εtς τά ύποτρίμματα καταλέγει και '"δσα τυρψ καl δξει σκευάζε.~ 
ται» εtς δt: τα 1lδύσματα πάλιν τΟ'' τυρό'\', Οί 'Αρχαίοι 'Έλληνες μεχειρίζοντο τd 



10 Φαίδωνος Ι., Κουκουλέ 

Πr~ρα τCn:, τυρΟν συν1Ί{}ως ετρωγοv oL Βυζαντι νοl καi. τlις εt.αίας,, τάς 

τε μελαινας, αιτινες χαρακτηρίζονται U)ς δλιγότροφοι καl τας λευκάς, lί.σ

;r;ρες, αϊτινες zαρακτηρίζοντω καl ώς κο2υμβάδες, νίiν κολυμπη(σ)τές. Διε

tηqοϋντο δ' αί έλαίαι ε'ίτε 8ντ0ς δλμης (άλμάδες) η Οξους 1] ιJ'i:υιιέλιτος '· 
Τ' 'J ' δ' ' ' ' ' ας ε .αιας ε ταυτας συvιστωv οί 'LατροL ν<'ι μ1) τρc6η1 τις καt&. Δεκέιι-

j)ριον, ilλλiJ. κατU. Μάρτιον 2• ' 

'ΕκτΟς δf τών κολυμβάδων Ελαιών μετεχειρ{ζοντο καl τό:ς πρασίνου"' 
9i. ' - ' 3 ' δ' ' ' ~. ·ι· .αστας, νυν τσακιστες , προς ε κuι τιtς δρουπtiτας (δρυπεπεlς), τι't::: 

ε πι τής Ελαίας δήλα δ1'ι U)ρψαν{}είσας μελαίνας, νUν κοινώς fJροVμπες 4 ·i~ 
ρουπάδες. 

Συνείitιζον οί &ρχuίοι 'Έλληνες πρωι νΟ:. λαμβάνωσι τΟ &κράτισμα 

)(jτσι οί~·,ον Εν~Ος το~ όποίο·ι~ εί~εν Εμβαπτισ'Η'\1 τεμάχιον Ciρτου, τi}ν συν(}: 
:}ειιιν δεν ταυτην ειχον κω οι μεσαιωνικοl 1lμii:1y πρόγονοι, μιίλιστα οί 

f:?γιιτικοί, καλοϋντες τΟ πρω'ίνΟν το·ϋτΌ Εμβρωμα βοvκκάκρατον (βούκκα+ 

ακρατος). 

'Εν τ·ι-1 οι- '!' δ Q ' ' ' ' ) τ J ευ αυανασωυ ιστορι(J tού niε ~.χισεδΕκ (lHigne Ρ. G. 
28.529) φέρεται: «Επέδωκεν αUt(JJ ποτl]ριον ο'ίνου επι()αί (;)V αυ' τω- κ' 'ι ') ' " " " .α κ ι.α-

σμα Cί.ρτου, δ λέγεται βουκκάκρατον Εως της σ1Ίμερον 1lμέρας>>, μνημονεύ~
ται δ' 11 λέ'ξις και εν t(t> βίφ τοϊi άγίου ΔοσιΊ'tέου «βουκκάκρατον χρ)]ζει 
Δ '{} J- " ' [" 13 , - ς, · οσι εε, κα .ως υπαγεj Λα)ε ουκκάκρατ.ον» "·'Έκαμε δΕ μνείαν τfις κατ<~ 

ρι]ματα τυροίίν καl φαρμακεύειν τυροις, 'ί·να δ1ιλώσωσι τ1ι·ν z:~•το" ς τω·" < , , φαγητώ·ν 

fμβολ1)ν τυροίί. 
ι Ό β ' "Εν-"' ' 3 Q ι α σ ι ο ς, υ αν. , 19. 1 (σ. 81. 12). 11 α ύ λ ο ς Α i γ ι '\' ή _ 

τ η ς, li ~~i)3 ,~· tΊ~. 7). Σ i1 {)-, 39. 2. Ό Κ α ι σ α ρ ε ί α ς 'Α ρ έ {}α ς (Λαο
γραφ. '. ο · ν ω'\' υ μ ο ς, 2. 261.275. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 230. 95 339 
65.- Πβ. τΟ λεξικΌν τoii Zun•αρa εν λλ. άλμάδες καl φ-&ινοπωρίς. ·ο φ ρ ~ '\' L· 

Χ ο ς (σ. 118, lωbeck) ΧαταδιΥ.άζει τ·ι)ν Ονομασίαν κολυμβάδες cl'\•τl τού 'ί 'δ Π , - _ _ , α .μα ες. 
ερι της κατασκευης των κολυμβάδω·ν ελαιών βλ. Γεωπονικά Θ', κεφ. 3t). Γενι-

κως διcΊ. τcΊ. διάφορα εLδη τcΟ'\' έλαιcί)ν ;.::;τιftι Μ ο m 111 s e n ~ Β ι ,··, r . . m n e r, Jer 
Max11naltanf des Diocletian σ. 103. Δι' δ.λμάδας Ελαίας παρατη'tειιέΥα' ' · , 'ζ" ~ειςτας 
μοναχικας τραπε ας ομιλει ό Θεσσαλον(κης ΕVστά{}ιος (Τ a f e 1 Eustathι'" . , , ι opnsc. 
2.30. 95). Βλ. και J e a n .,;; e l ω e- Ο e c ο n ο 1n ο s~ Alίments et recettes culinai
res, σ. 16J. 

g 'Ι ε ρ ό φ ι λ ο ς ι' 411' 4 ι 7. 

688) 

3ΚΤu~ικ(~ν ,της μονi']ς τού Παντοκράτορας (D m i t r i e νv s k j, Τυπικά, 1. 
- . α τα το ονομαστικΌ'\• τoii Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς ϋ 45 <α'" ς δε' • - _Q • " , . οι '\·υν υ Αα-

στάς, ταύτας πυρi']νας οί κωιιικοί», Π&ς Εγί'\•οντο αL ΜασταL εια-ιαι β' Γ ' Θ' 
32 

' • ' ''· εωπο'\'ι· 
κα " , κεφ. . 

4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 09. 11 (σ. 65. 14): Π α ϋ λ ο ς Α ί y ι ν ίι τ η ς, "F.ν{}' 
rlν. Βλ. τΟ λεξικό·ν τοϋ Σου'Lδα έ·ν λ. γιγέριμος. 

5 Ρ ί e r r e-M a r i e Β r u n, La Yie de Saίnt Dosithee (Orientalia Christi
ana, 26-,, ο. 118.22, 120. 5). 

Βυζαντινώ'\' τρ.οφαl καl ποιό.. 11 

~u λιuυτ:tvάνδο; Εν tU ~Α,•tιL::τυδιJσει τοι 1 , μετιL·;ι, Cί.λλων, ΟιΙJγεlτυ.ι 

δη δ ~ικηφόρος Φωκάς του Εστειλε παχ·U εuίφιuγ ΩιιΊ. z.ιιβωρίuυ κεκ(/.
ρυκευμένον, παρέχων οϋτω nlν παλαιοτέραν μνείαν η)ς χρ1)σεως χαβιυ.
ρίου ύπΟ τά'>ν Βυζαντινά'ιν :J. 

ΤΟ χαβιιί.ρι &.ναφέρει μετιl tαϋτα δ Θε/ιδωρος ΠριJδρομος f,ν τοις 
ποι1Ίμασί του, μνημονεύων καl σαρδιιμαρίου (salg·aιnarii) zαβιαροκατελι\

του καi Χαβιαροπούλου 3
• 

Τοϋ μέλανος χα()ιαρίου, μικρΟν μεtιΊ. τΟν Πρόδρομον, μνεία ν ποιείτιιι 
καi {ι Θεσσαλονίνης Εl,στά&ιος, Cί.ναφέρων (;φα lχ'Ι~ιJων Οσα :Ξ:πt c1ρρίχων 
μέλανα κέχυνται σωρηδΟν» & καt κατα τΟν lE' αlrΟνα ύπερμεσοϋντα δ 
λlιχα:hλ 'Αποστόλης, δσtι; πέμπει ύ)ς φιλιχΟν δά'Jρον «μέλαν rΡΟν τ~ταρι
χευμένον» 5 , κατU δΕ τΟ τέλος του αVτοϋ u.lιUνος τΟ &ναφέρουσι καt γλωσ
σιίρια Ρωσσοελληνι.κri. ϋ. 'ΕκtΟς δμως τοϋ χα!)ιαρίου τούτου 7, ύφ' δ δέον 
νrL fννο1]σωμεν ο{,χl μόνον τΟ μέλ<Η', &.λλ<'ι. καi τΟ Ερυ{t-ρόν, !iτρωγον οί. 
Ηυζαντι-νοl. γ.αl τα cbοτri.ριχα} νίiν ΚΟl'V{ίJς άβγοτάραχα, σύνδυο αυτα ένοίiν
τε; καt δια κηροϊi περικαλύπτοντε~ 8 • (}Uτως δ Συμει;)ν Σhit δμιλεί διι'ι. 
t'_pοτcίοιχα, δύσπεπτα αUτU χαρακτηρίζων καΙ. &πΟ τfις χρ1lσεως ιι{,τιΟν 

1 Ed. Κ u r t z, Uneιlierte 'l'exte aιι~ Jer Zeit de~ 1\aiserR JohanneR Komυe· 
nos Β. z 16. 82. στίχ. 268. το βουκ.κάκρατον, :.τολύχρησι:Ο'\' καί '\'ίί'\' παcCι. τοi:ς 
χωρικοις Ον, καλεΊ:ται σιΊμερον γ, ρ α σ ο 'Ψ ι z ι 6 .. 

Ι! Σ:.τ. Ζ α μ π ε λ ίο υ, Βυζαντιναi μελRται, σ, ?131. 
iJ Poenιes ΙΙΙ. 8:~. 93. 206. 
4 Τ a f e 1, Enstat\1ii opnsc. 231. {i. 
Η i p p ο l. Ν ο i ι· e t, I .. ettres inedites ιle Mίclιe1 Aρostolis, σ. 77. Φ. 

Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμfiολίι, Β. ():2. 
6 31. V a s 111 e r, Ein russich·b}"zantίrιt~ches Ge~pr1icl1bnclι, σ. 48. 
~ ΤΟ χαβιrlρι ε Ι ναι λέξις ξε,•ικίι. o\Jzί Ορ{)-u}ς δ' ό :\. Π ο λ ί τ η ς ( Λαογραφι

κCι. σιJμμει%τα 1. 119) '\'ομίζει δτι παράγεται F:κ τοϋ &Βγάριν, Πληροφορίας διδ. τΟ 
χαβιάρι βλ. f:ν Κ. D i e t e r i c 11, Byzantίn-ische Qnel1en znr Liinder und Vδlker
knnde, 2. 97. Α. κ ο Q α η, Ξε'\'ΟΚρrί.ωυς καί Γαληνοίί περl τής απο των ε,•ύδρων 

τροφής, σ. 85. 
8 Βλ. Α. Κ ο ρ α ·i), "Α τακ τα, 1. 63, 5 27. Τ (ι clβγοτάραχο εκ του ό.βγοτάρι

χο. 'Εν εγγρfί.φφ τοί) !Β', ΙJ.ίό'η•ος Cιναγινu')σκομεν: σίτου, κρι#ijς, ο'ίνου καi. ταρα
χών. s 1) a t a, Diplωni Gι·eci Siciliani inediti, 7. 39. το )ωιν&ς αβγοτάραχο νiJΎ fΛ• 
Πόντφ λέγεται (~J β γ ο τ 6. ρ α γ ο ν, β ο τ ύ. ρ α χ ο ~:ν Τριφυλίrt. καΙ. β ο υ τ fί.
ρ α χ ο F:ν Αίτωλίq;. 
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&ποτρέπων 1. ΚαL ό Θεσσαλον(κης ~i'Jστά1<tto; όμιλε ι: διU «ψιl. !.χ1'tύων δσα 
εiς δυάδα πλακιδδη παράκεινται παραυγcίζοντα είς ·Uπέρυ-&ρον» και «~ιcl 

ιi)cl Lχ't'tύων τεταριχευμένα» :!' καl. ό ΜιzαΊlλ Χωνιάτης δια τα «ταριχευτα 

τώv Lχ&ύων φα τα α·Ua καl lσχνά» 3 • 

ΕLς τU προδόρπια καταλεκτέα καL 1c1 κάππαρις, t1lν όποία ν καt οι αρ

χαίοι Ετρωγον. "Η Φρ·ύvη π.χ., προτοίi εlς fπιφανfι εταίραν fζελιz.~ϋ, ανα

φέρεται δτι συνέλεγε κα.ί fπώλει κάππαριν 4 • ΚατU τΟν Διοσκουρίδην τους 

καυλο·Uς καL τοUς καρποi_,ς α:Uτfί; φυομένους εlς τραχείς καL λεπτογείους 

τόπους καL ν1']σους συλλέγοντες fταρίχευον fν ι'lλμη 5 , περl ταριχείας δε 

ηϊη καλύκων καi τcΟν c1παλcίJν (,t{nfί; &κρεμόνων όμιλεί καL ό Γαληνός 6 • 

ΛΙ :τ:αγενέσtεροι συγγραφείς καi κείμενα {ψιλοϋσιν έπ' 'ίση; περl βρώ

σεως τδ)ν κορύμβων καl τρυφερών άκρων της καππάρεως 7 , τ& όποία πι

·ftανιδτατα. καl {}U f:μαγείρευον, ιl)ς καl ο'Ε νησιώται σ'Ι"ιμερον, ο'ίτινες βριi

ζοντες αυτά, ϊνα η'ιν πικρίαν &ποβάλωσι, τα κιίμνουν σκορδαλιάν. 

Of_, μόνον δ' f:τρωγον οί Βυζαντινοl η)ν κάππαριν, ηlν όποίο.:ν Ε·θ·ει6-

ρουv δ)ς προκαλούσαν η)ν Ορεξιν 8, &.λλil κο..l πρΟς {}εραπευτικοiJς σκοποVς 

μετεχειρίζοντο αι)τ1iν, (~)ζ εκ τ{:Ον lατρικc(ιν βιβλίων καl ('ϊλλων μαρτυριών 

φαίνεται 9 • Οϋτω; δ Σσυ'Lδας Εν τ ψ λεξικψ του γρ(ίψει: κάππαρις είδος 

βοτάνη;, ·i}ς ό καρπΟς δοκεί εLναι Ον!lσιμος, παρέστησε δΕ καi. ό Πρόδρο

μο_ς τΟν μοναχΟν λέγοντα: 

πάτερ μοι.•, i§φλεβστόμησα, 0.ς διά[iω aπΟ τΟν φόρον 

μ1lνα &γοράσω Κ{iππαριν καl τc6ρα γι('ι ποίi φftάνω ι ο. 

1 Σ Ίj 'θ, 123. 9. 

:ι Τ a f e I, Eustathίi opιιsc. 230. 95_ 231. 1. Βλ. καl Τ a f e Ι, Betι·achtungen 

ίiber den Mδnchtum, σ. 98. 

3 Χ ω ν ι rf. τ η ς, τόμ. 2. 3i39. 26 καl 641. 650. 

4. 'Α{}Ίj'\'αιος, ΙΓ', σ.567. 

5 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, ΙΙερl ϋλης Lατρικfίς, 2. 173. 2. 
6 Γ α λ η,, ο υ, Περl τροφ&ν ,δυνάμεως, τόμ. 6, σ. 615 {Kiihn). 
7 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 7 ίστορ. 119. 190. Τ a f e l, Eustathii opιιsc. 

223. 7i~. Χ ω'\' ιά τ η ς, 2. 256. 1. Άσ ί ζ α ι Κ ύJt ρ ο υ Α' καi Β' κεφ. 2Η6 (Κ. 

Σ ά-& α, Μεσ. Βιβλ. 6. 2!5. 496). Βλ. καΙ. Μ ο m m s e n- Β 1 ii m n e r. Der Ma-
xίιnaltarif des Diecletian, σ. 87. ' 

' Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3.19. 6 (σ. 81. 23). 
9 Ά λ ε 'ξ. Τ ρ α λ λιανό ς, 2. 97 (Pιιschmann). Σ 11 it, σ. 53-54. 

10 Poemes, ΠΙ. 344b. 
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Βυζα'\'τι'\'(7)'\' τροφαί καί ποηί. 13 

ΤΑ ΠΡΟΧΕIΡΑ MAfEIP'EYMATA 1 

Συνη-θ-έστατα Υ.ατlι. τc'ις νηστησίμους "Ιcηιέρας, καl δ1Ί Τετcί.ρτην καi 
Παρα.σκευ1lν ;ι, αναφέρεται Οτι οί μοναχοl επινον εΙς τα μονc.ωtΊlρια τΟ 
άγιοζούμι1Ι τΟ όποίον χ,αρακτηρίζεται καl ιbς μαγειρεία3 • Τούτο, κατα τ'hν 
μαρτυρία ν' του Προδρόμου, παρεσκευάζετο ό)ς έξης· εν τΟς μεγιίλης με'ί~λ
λίνη; χύτρας f{}ετον ϋδωρ, εtς τΟ Οποίον Ενέβαλλον Ciφ~ονα κρομ
μυα, μετιλ δΕ τΟν βρασμόν, ε1tέχεον ~tc'ι του ?ωγίου τρlς ει,'~ι~ν συ~
βράζοντες, δια η) ν ε\Jωδίαν. και κλωναρια {}ρυμβου ( ,'}ρυμβοςυ~α). ,τον 
οϋτω παρασκευασ{}έντα ζωμΟν 4 Εχεον εντΟς τι:ινακίω-v~ Εν οις ει.χον 
Η·έσει τεμr.ίχια άρτου. το φαγη'ίΟν δήλα δ'l) τοi:ΙtΟ, τΟ δτι:οίον έ{}εωρείτο 
φα·Νων-κα"Cιλ τΟν Πρόδρομον έδr.ίμαζε τοlς ταπεινο'Uς ι άββc'iδε:-ι~)μο(α: 
ζέ πω" πρΟς ηΊν 19-ερμαλατiαJ•1 Ίiτις &πετελείτο, πι{}ανωτατα, ΕΥ. i}ερμου 
ϋδατο~, εLς δ εί,χεν έμβλη·{}·iι {(λας, fλαιον καl. σκόροδον ·iΊ, (}ξο5, :~το ~1μ.α 
δ''ι 1) νίi-ν κιttU. τόπους μπvvκουβdλα 11 πανάδα καλουμενη Ω. l οιουτον 
ιιάλιστα πρόχ,ειρον φαγητΌν &.ποτελούμενον εκ ξηρώ" rεμαχίων Ciρτου 
~μβυttισ{}έντων εlς χύτραν :rεριέχουσαν fλαιον ~αl κεκο~ιμέν~ι κρ~μμ~α 
αναφέρεται ε" rί.γωλογικψ κειμένφ υ, εν φ ό Προδρομος α'\,αφερει ζ~σμο: 
μΕ δλ(γον παστΌ-ν καl {}ρ{!μματα μεγriλα, δτι:ερ παρασκεύασμα καλει και 
παστομαγ-ερείαν 7• 

"Αλλο πρόχειρον, διιl το·\Jς καλογ{ωους κυρίως εν Ί)μέραις έπ' 'ίσης 
νηστείας, φαγητΟν 1')'ίΟ fι γρούτη i] γρσύτα -l\ γροvτίτσα, 1l όποία itεωρεί
ται καt συνιόνυμος τ-1\ς (~#άρας 8

• 

1 το μαyr.ίρευμα καη'ι τΟ'ι'Jς Βυζu.ηινο\Ις χρό'\'ΟUς ~καλε.ϊτο καΙ Ο'ίiτω και μ α
γ F. ι ρ ε ί α, δπως καi νi.J'\' ?'\' Πό,•τφ (μαερεία): fν δf τοlς ΠροδρομFίοις ποιΎηιασι 
(ΙΙΙ. 104) καl μ α γ ε ρ ε ι ά, δπως κα'ι σΊ'ιμερο'\'. , 

.9: Κατc1. τό'\' •Ε λ ε ν 0 υ π ό λ F. ω ς Π α λ λ ό. δ ι ο ν, Ρ .G. 34.1148, '\'ηστευ-
ουσι κατά τc'ι.ς δ-ύο α{Ιη~ς {1 μέρας ,):·•• γf'ι.Q Τετρtί.δι δ σ(•η·ΙΊρ παραδίδοται, ε_,, δέ 

τ·[Ι Παvασr.ευfι σταυροϋται». 
3 Pokmes, ΙΙΙ. 210. L- Ρ e t i t, T)·picon, 1~. σ. 49. 'Λ'γιοζω'·ιιι. '\'i•ν fν Πελο-

ΠΩ'\'ΥΊ\σφ λέ,yεται ζωμΟς Ολίγος καΙ. εκλεκτός. Βλ. καί Α. κ ο (I α Ίι, 'Άτωηα, 1. 

2S7. 288. 
4 Poeιnes, 111. 2~2. Α. Κ ο ρ α fj, 'Άτακτα, 1. 287. 
;1 Poemes. rπ: 30la. Α. Κ ο ρ α 1], "Ατακτα, 1. 287. Κα\. '\"Uν fΛ· Ζακύγfi-φ τΟ 

τοιούτον φα.γη~Ο" λέγετ.αι 1t ε Q μ α I. α τ ι ά. 
δ Βίος καl πολιτεία τοίί δσ(ου Μαξίμου τοϋ 'Α-θ-ωνίτου, Anall. Bo\l. 54-. σελ. 

63. 25. 
• Poeιnes, Ι. 264, η~ 104. . 
s Poemes, ιτ. 42a. :rvl ι χ α 1) λ Γ λ υ κ (i_1 Στίχοι, στίχ. 264. L. Ρ e t ι t, Ty-

pίcon, 13, 36. Μ i k ι ο s i c h -.Μ ii 1 1 e r, Acta et Diplomata, 5. 410. 
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(Οποί6ν τι φαγητΟν f1το αϋτη .γνωρίζομεν έκ τfις σημερινfις χρ 1lσεω;· 
έν Κύπρq;ι δΊ)λα δΊ) και εν Πόντφ νύν γρούταν (Λατ. g-rutum) λέγουσ~ν 
ε~τελfς πολ τιΟδες φα γη τΟν Clποτελούμενον Εξ ω.ε.ύρου ιίπλοϋ η και φρυ
γεντος, δια λ υ{}έντος δ' Εν τ<) ς -&ερμοίi {\δα τος. 

Ό δ' ' ' ' ζ ' ' 'β '" ' ~-ς εις το α γιο ου μι ν εν ε αι.ι,ον 1.<fρυμβοξυλα, οϋτως εiς ηlν γρού-

ταν βλησκούνιγ 1
, η'ιν τών &.ρχαίων δ1)λu δ1~1 εUοσμον βοτάνην βληχcδνιον 

' ' ' ' . ' το σημερινον και μεσαιωνι;.ων φλησκΟ'ύνιν. 

Οϋτως lJντως 11 γρού-ccι συνωνυμεί τιi rliJdρq, fiτις, κατ(ι τUς ιωρτυ
ρίας τών Βυζαντινών, 1Ίτο Cίλευρον έψημένον i'\ έψημένη σεμίδαλι~ μετc1 
Ελαίου 2 κοινώς καl τότε καl '\'ϊiν κουρκούτ17 καλουμένη καl ώς τροφ1Ί κυ
ρίως τών παιδαρίων χρησιμοποιουμένη 3 • 

Καί τfις &ilάρας πάλιν συνώνυμος 1lτο 1) συχνd ύπΟ tcOν Βυζαντι
νci)ν αναφερομένη ά2ευρέα \ 11τις και νίiν κατα τόπου.ς καλείται άλευριd 
καi. fν Μακεδονίq; άλευρόζουμους. 

Ό Θεόδωρος Πρόδρομος έν τοίς ποιγιμασί του παριστtί: τΟν 1Ίγούμε-
νον λέγοντα πρΟς αυτόν, μοναχόν: . 

' , ' ' ) ) ' . , ) ' και αφες τρωγειν τυ. πο, ;u γ α .ε1tης πcισπαλάτα :J. 

< ~~ο στίχος ούτος άγει 1lμάς εtς; τΟ μεσαιωνιχΟν φαγητΟν πασ:πάλη, τΟ 
ο~ο '3" ' - , οι , 

.. " ιον ειναι συνωνυμον του γυρι.γ, οπερ πα/.ιν περιγρciφεται (~Jς έξ &λεύ-

1 Poeιnes, Π. 42a. Βλ. δσα fγρrιψε διι'i τι':ι βλησ~!Ού•νι·ν ό Κ. Κ ό ,, τ 
0 

ς έν 
Παρ·νασσου, τόμ. 1, π. 19fι. 

~ 'Α{}άρα·ν' r'iλευρο'\' fψημένοv, λέ.γει δε nl'\' γρο1Jτη'\•, (ός οlμαι· λεξ. Ζω·ναρά, 
έν 'λ, d<fl·)]ρη δέ fι έψημένη σεμ(δαλις, 1\ν και rΗΜρα'\• φησl·ν ό κωμικός. Ε υ σ τ α~ 
11 ί ο υ, Παρεκβ. 1675. 60. 

, I 
3 '?,Δ ι_ο σ,;~ υ ρ Ιί δ η ς, Περi {Jλης Cατρικi'jς 2. 92 ('Vellmann) γράφει: 

rι{}~]ρ~ δε ε<κ τ:ς αι.ηι~εσμε~·ης, εtς λε~η\'\1 ζέας σκι:;υάζεται• ~'στι δε ρόφημα (:)σπερ 
ποΛταριον υγρο'\' παιδιοις αρ~ιοδιο'\•, α~ερ παρέλαj)ι:; :.tαί ό Σ 1) {} f:ν τώ περl τρο~ 
φ&ν δυνάμεων Sργφ του (137. 1) καi δ Φ ρ ίι "'\'ι χ ο ς δi-: λέj'ει: «cl{}ciρ>]' ε''στ δ' " , {} , , , . . ι ε 

η ~1 αρη η ε~ ~υρGJ~ Ί~ψημέ'\'(!)'\' κα_Ι διακεχυμ~'\'Ο)V ωσπερ Fτνος τροφψο· καl δ 'Η
σ υ Χ ι ο ς : α'fl'αυα· ολοπυρος πτισανη πυροiJ καl πολτώδές τι καl δ Σ χ 

0 
λ ι α

~ τ 1] ς τ ~ υ : ~ ~ ι σ τ, ο φ ά ν ο υ ς (Πλουτ. 673) : dΛ:Jάρας· 1]γοuν κουρκούτης. 
Ε_γραψε δ: και ; 1 ω α ,. '\' η ς 'Α κ τ ο υ ά ρ ι ο ς, Περi. t:νεργειών και Πf..ι:&ώ,. 

;ου' ψυχικου ,Π'\'ε~μα.τος, (I~leler, 2. 361. 11): :ι:τίσας τε (τ1Ίν ~ρι-flψ•) καl Ο.κριβώς 
~:~ιη~σας κα-&α και τη'\' αΊJαραν σκευcίζομε'\•. Πβ. καί τό ί,ε~ικόν του Σουtδα έν λ. 
αΊJαρα. 

~ Βλ. τΟ •ΕλληνικΟν γλωσσάριΟ'\' του Dιι Cange έ'\• ') dJ εβ - '! .Q , 
, • 1 , , , •· • ραια, ε'\'υα φερε-

τ~ι: α{Ιη~α ;αι α{}αρα· είδος πολταρίου :ταιδίοις, δ λέγουσιν d.λευρέαν. της ά/,ευ
ρεας μετα γαλακτος παρασκευαζομένηc ιι·Ηία\' ποιε'i:ται καί Ο.νω' "υ • ' (Ι , , , , - , , μος ιατρος -
deler, 2. 261). Η αλευρια φερεται σήιιερον ?,, Ρόδω Κρ{Jτ>J καi. ιi)λαχου- - · δ' , , , , , • ., . , • •. . , ""ρος ε 
και ε'' παροιμιαις και περιγραφεται (fJC ι.:δεσιια ·πρόχειρΟ'\' έ'ι: ..?.) • ' ') ' , , τ, , . - t , , ς, u cευρου και ε ,αιου 
η, εν ::\αξφ, ως «σιταρ( κομμένο μαγειρεμέ,•q». 

5 Poemes, IIJ. 106. 
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ρου καί ϋδατσς Εψημα 1, ε"ίναι δfίλα δ'll τΟ α\JτΟ μΕ τiιν &.λευρέαΊ'. 

ΠρΟς τα &.νωτέρω πρόχειρα παρασκευάσματα συνδετέον καl τΟ dφα

ρόζωμογ, περi ο-δ τc'ι έξης σημειοί δ Θεσσαλονίκης Ε.Uστάc&ιος :«τΟ δf: 

?lφαρ, Ο έστι ταχU και εV{tέως, οϋτως fτρίβη πρΟς κοινότητα τ1~1ν άπΟ 

συνη{tε(ας, <'i)στε τινΕς των πολλόη τΟν α\Jτοσχέδισν ζωμΟν &φαρόζωμόν 

φασιν, ώς εΊ: τις ε"ίποι ταr.ύζωμον, εΊJ-&·ύζωμον>> 2 • 

Μεταξ\ι τό'Jν οlκιακc.ίη• σκευοjν τών Η1!ζαντι νό>V &ναφέρεται καl τ(J 

χειρομύ2ιον, τοϋ1~·' δπερ δεικγύει δτι οί ΗυζαντινοL ?:κοπτον δι' αύτου 

τΟν σίτον, τΟν χόγδρω' η τραγω•δ11 1\ τράγον &.ποτελοiiντες ·1, ες ού και τΟ 
δμόJνυμον {}(ι παρεσκεύαζον φαγητόν, η)ν κατασκευ1)ν του Οποίου περι

γράφουσι τα Γεωπονικά 4.. 

ΤΑ ΠΕΡΙΧΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΥΣΜΑΤΑ 

Διιl tf\ς λ. περίχυμα, ·Ι)ν και τΛ Προδρόμεια Πotliμαta U.ναφέρουσι 

(ΙΙΙ. 148), f.ννοΩ"Uμεν τα (f.λλως έμβciμματα καl τι\~ κοιν(iJς, τουλάχιστον 

κατCι ι:ο·Uς τελευταίους αlώνας, σ(Ο.τσες ;,, α.ί:τινες καl σαβοVραι, παρfJ. 

τΟ ΛατινικΟν sapor ·Ελέγοντο 6
, 

"Εν είδος σriλtσαc:, δι' Lχ3tϋς και λαχανικά, έκ τ1tlν f.ντοσι<tίων τάΊν 

σκόμβρων η -ι<tύννων, κυρίως Uμως τoli ι.χ{}ύnς τού καλσυμέ'\'nυ γάρου 7 

Υ.ατασΚΕ'U(t.ζομένης, 1)to ό γάρος 8
, τ1}ν καtασγ.ειη)ν τοίi Οποίου εr. τfϊιν έν-

ι Ίδ. τιJ. λεξικό. τοϋ ΊΙ σ υ χ ίο υ καΙ. Σ ο υ ί δ α t:ν λ. γυρίν. 

2 Ε ύ σ τ α{}- ίο υ, Παρι>.κβ. 1191. 13. Τι\ ι:iφαρόζωμΟ'\' δ da Somavera ~-'\' τφ 

λεξικιρ του καλεϊ άν ε μ όσο υ π α ν. 

8 Χό'\•δρος· τραγανός· Ή σ ύ χ ι ο ς. 

k ΓεωΠΟ'\', 3 κ εφ. 7. s. Σ {ι {), 127. 1 f.ξ. το,. χόνδρον α,•αφέρει καl ό ~ο ρ ι~ 

β ύ. σ ι ο ς, 3. 3. 2 (σελ. 71. 15). Ν υ'\• έν ΑΜ·.ωναρίφ Ευβοίας τ ρ α γ α '\' Ο ς καi 

fo.,. 'ΊμΒρφ τ ρ α χ α'\' Ο ς λέγεται ό των μεσαιω'\•ικ&ν τράγο ς, ό κοι,•ως τρα~ 

ϊ.ανϋ.ς. 

5 ΤΊl'\' λέξι'' σάλτσαν παρέχει τΟ εις τiι'\' δημώδη γλώσ~C!--'' κείμε,•ον τfις Χρο

νικfις διηγfισεως Ν ι κ 1'1 τ α τ ο ii Χ ω '\'ι ά τ ο υ (787. 25)'; Έπi. τ<ί1'\' Βυζα'\'1.Ι

•·ι1Jν τραπεζ&'ν {,π1ιρχε κα'ι lδιαίτερον δοχr.ιον ~ρός ύ:ι:οδοχ·1Ί'\' τfις σάλτσας, σ α λ~ 

τ σ άριο ν καλούμενον. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΓειΊματα. ι1Ε'i:ΠΥα καΙ. συμπόσια τίiJ'\' 

Βυζα'\'τι'\•ών (Έπετ, Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 10. 11iJ). 
6 Ό Πρόδρομος πάλιν είπε (Poeιnes 216aa). 

σΟ. ν πάρουνε οαΡούρα τΟ. σκουτέλλια 

'Εντεϋ{}-ε,, σάβουρα σκουτέλλια είναι κυρίως τα πλ1ιρη σαβούρας, τα ύπερχειλη. 
Βλ, καl δ σα περi τού έπι{)-6του σάβουρος εγραψΕ'\' δ Χ α τ ζ t δ ά κ ι ς έν 'Α{tη~ 

'\'ϋ.ς τόμ. 21 (1909), σ. 4.41 έξ. 
1 Pliniί,N.H. 31.43. 
8 'ΈπιΊJι' Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ''• Περi. ϋλης ίατρικ1]ς, 2. 32. 34:. 'Α '\' ώ '\'υ· 

μ ο ς, 2. 261. 205. Πβ. καί Μ ο m m s e n · Β 1 ίi m n e r, Der Maximaltarif des 
Diocletian, σ. 72. Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους γ.αi. Ι'αληνου περi. της &.πό τ&ν Ενύ

δρων τροφήι;, σ. 183. 
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τοσΊιrίων, τ{ί)ν βραγχίων καi. τΟ11 α.Υματος Ί'Oii ίχΗύος, πρΟς δΕ και {iλατος, 

περιγράφουσι τα Γεωπονικά 1 • 

Ό γάρος ούτος, δστις πολλάκις δ.νεμιγνύετο μΕ ϋδωρ, οίνον, δξος 

και fλαιον, όπόtε δλέγετο ύδρόγαρος, οlνόγαρος, όξύγαρος 11 γαρέλαιον 2 

η έλαιόγαρον 3, οϋτω καi νiiν καλεί-cαι καi κατασκευάζεται. Εiς τd.ς Βυ

ζαντtν(lς δΕ τραπέζας ύπήρχε και lδιαίτερον δοχε'iον πρΟς έναπό'!'"}εσιν 

τού γάρου, γαρ άριον καλούμενον ·i -}1 γαρερόν 5• 

Έκαλεϊτο δ' ό γάρος καtCι. τους μεσαιωνικο·Uς χρόνους καi άβδώ

μιον 1\ έκ τοϋ Λα τι νικοί:Ί abdomen, Ίl δΕ z.ρfισις αlJτoii, μάλιστα μετU πε

πέρεως, iΗΤεωρείτο ίδία τών γαστριμάργων, δι' δ οί πατέρες τής εκκλη

σίας συvιστώσι τΎιν &ποφυγfιν αίJτού 7
, εις τΟ νόστιμον δ~ α1)τοϋ αποβλέ

ποντες οΕ Rυζαντινοl καl ιΟς φιλικΟν &πέστελλον δcΟρον 8
• 

'Ό,τι συνετέλει εl:; τΟ νι) κrιτασηΊση J•όστιμuν [Ι η) φαγητόν, καρύ

κευμα δήλα δi1 -1\ λίπος, κατιΊ. τοi_,ς Βυζιι.ντινοUς χρόνους Ελέγετο 1ίδvαμα 10 , 

ι Γεωπο·νικά~ 20. 46. 
2 Ίδ. τα ύπΟ τοϊi PtH!Chnιann σημειο{ομ~·'\·α έ'\' τ'[ι έκδόσει του 'Αλεξάνδρου 

Τραλλιαyοίi, 1, σ. 392. 393. 
'(C. G. L. 2. 294. 4, 3. 653. 11). 
~ Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ., Γι>ίιματα, δεΤπνfι Κfιl συμπόσια το-:Ίν Βυζα'\'τινίϊ}ν (Έπf::τ. 

Έrαιρ. Βιιζ. Σπουδ. 10, 121). 
5 'Εν τψ C. G. L. φf-Qf:ται: "γαρεροli'\' liquamίnariunn. 

c. Βλ. τΟ λεξι:.ι.Ο·ν του Dn Cange έν λ. U.βδόμιο'\•, Νϊi'\' }·ν Λακw'\'ικ·fι ιlβδώμι 

λέγεται πiiν τΟ λίαν δ.λμυρό"'· 
7 Νείλο υ, Έπισtολαί, P.G. 'ϊ!-J. 43S. 504.. Π α χ ω μ ί ο υ,. Άσκητικαt δια

τάξεις (Pitra, Analecta sacra, V.114). 
8 L. Ρ e t i t, Βίος καl πολιτε-ία του δσίου καl 1Jεοφόρου παtρΟς 1"1μ(t)'\' Ά-

1Jα·νασίου του έΛ· 'Ά{}φ, Anal. Boll. 25. 21 έξ., 62. 2. 
9 ΤΟ 1Ίδ1J φαγητΟν Ίiδη οί μεταγεγέστεροι f/..-13'iιo"• '·όστιμο'\', τ1)"' λ. πρΟς η)"' 

γλυκι!τητα του '\•όqτου, τfΊς εtς niν πατρίδα δΊjλα δij έπα,•όδουt συ'\'δέσα'\'τες Παρα 

~ο υ ·t δ r!- fι.γαγινdJσκομεν : '\'όστος· παρό. τfι συνη-&είq. γλυκασμός, Fπi τ&'\• §δε

σμά τω'\' ώς &πΟ τ·i'jς ο\:καδε ciναστροφijς, παρr'ι τΟ τfις πατρίδος γλυκύ· ε!πΕ Μ 

ϊtαί δ Θ ε σ σ α λ ο "' ί κ η ς Ε -ι, σ τ ά -θ· ι ο ς, lt\83. 40: ~οί δΕ μεit·' 'Όμηρο·" καl 
βρ(Ομά τί φασι νόστιμο'\• καl '\'άστο'' δf τ-ιlν 1<1δύτητα δια τΟ -IΊδιJ του Όμηρι:.ι.οii '\'ό

σtου". ΤΟ έπίit. fπi. της σημερι,·ής σημασίας καl &λλαz.οlΊ παρ' Ε1ωταfΗφ 1490. 41, 
1859. 53, 1885. 28. Τ a f e 1, Eιιstathii optιsc. 108. G4, 246.61. 'Όρα δ' δτι f:_,, Κύ

πρφ γϋν '\' ό σ τ ο ς λέγεται Ί1 Ί1δύτης, 11 κοι'\•00ς νοστιμάδα, Α. Σ α κ ε λ λ α -
ρ ί ο υ, Κυ:πριαϊtά, 2. 676 και "' ό σ τ ο ς πάλι"' fν Καρπά11φ ή εlς την πατρίδα 

έπά·νοδος ('Ε μ μ. Μ α ν ω λ α κ ά κ η, Κιιρπα11ιακά, 290. 335). ΤΟ .καλQ,. δf: 

'\'όστον εχο'\' f:.λέγετΟ Κατά το\1ς μεσαtΟΟ'\'LΚΟiJς χρόνους Καί f. μ'\' 0 0 τ 0 ν, ευ'\'0• 

στο·ν δήλα δΊΊ. 
lo Πβ. τψ• Βυζα'\'τι'\>ij'\' παροιμία'\': δ λαγωός κα-θ' έαυτου τΟ. {Ίδύσματα. Και 

έ,, ΚερκύρQ. λέγουσι σήμερο'\' δf:ν fχω 1]δυσμα1 11το~ δεν. Ε χω άρτvμύ. τ:ι, καρύ~ 

κεvμά- •~. 
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::τρι)ς hf: καi. r/.ρη!σία 1 κ.ιι.!. κο(γ)διμέντον, έκτου ΛατιτικοU condimentunι '· 
:Μεταξυ λοιπόν ίCi.Jν Ίlδυσμάτω-ν, τα όποία διεκρίνοντο εΊ.ς χλωρα καi. 

τετριμμένα, καταλεκτέα τU. πριί.σα .. σέλινα~ ό ήδύοσμος, τΟ κύμινον, 
μάρrL-&nν, δενδρολίβανον, Cίνη,'}ον, τΟ καρναβάδιν (είδος κυμ(νου) 3, δ 

Ωρfγανος, 1'} ,'}ύμβρα, τΟ μrικεδονl]σιον καl τΟ Οξος, τό, κατcλ Όριβάσιον, 
«Ί)δυσιω κάλλιστον τοίς Οψοις» ·\ τΟ όποίον καi γλυκάδιον fκάλουν !J, 

πρΟ:;: δf. καi. τΟ Ί'\'δικ.Ον ξιiλον, τΟ κοινcΟς κι'JΨάμωμον, τού όποίου διέστελ

λον δύο εtδη, τc) d.ληιΊ-ινόν καΙ. τ() ξυλοχιννci.μωμον n. Τούτο, δταν μάλι

στα fπcJ)J, .. ει το τετριμμένον, fλέγετο καl τριψίδιν 7 , Χείμενα δε τcίηι τελευ

ταίων αίcδνων τΟ λέγουσιν, ι)Jς γ,αi. σ1)μερον, κανέλλαν 8
. 

llαρU. τΟ κιννάμωμον z.ρfισις ε\.ς τα φαγ-ητΛ Εγ\:νετο καi του πεπέ

ρεως, κα.l δ1l το'ί• μέλανος, τΟ όποίον fπιπασσόμενον εϊς η);ς τροψ();ς προΊJ-

1 'Α ρ τ υ σ ί α σημαί'\rε.ι <τα ρ(/. Βυζα'\•τι'\'Οίς καl πδΛ• είδος τροφίμω'\' (Κ. 

π ο ρ φ υ ρ ο γ Ε '\' '\' ΊΊ τ ο υ~ 'Έκftεσις, 463. 13, ιlλλΟ. και χοLρειΟ'\' λίπος λειωμέ'\'0'\', 
Τ r i n c h e r a, Syllabus, 224. 293 καi τΟ καρύκευμα. Ό Π ι1 ό δ ρ ο μ ο ς π. χ. 
(Poeme!'!, Ili. <1:04h) λέγει: γορyΟ'' γά μαγειρεύσουσι σι_,y πό-.σαις &ρτυσίαις, σημασία 

ΊΊτι; καΙ νυν ύπάρχει έγ Bova ηϊς κάτω 'Ιταλίας (l\f ο r ο s i, Bnva, 25. 75). Σ1]μc

ρον +ι U.ρτυσία λέγεται καt α ρ τ υ μ α καi εν Καρπci..{tφ ά ρ τ υ σ ί δ I "· 'Εν τα1ς 
Άσίζαις της Κύπρου (Α' κεφ. 296, Κ. Σ ά {},α, Μεσ. Βιβί.. G, 238) τrJ. άρωματικrJ. 

είδη καγέλλα, καρυόφυλλο'\' κλπ. καλοii'\·ται Ο.ρτυματι.κrJ .. , 6 ρ τ υ σ α δf. νiίγ ;,,. 
ΚίΙΠρφ τΟ κύμίνο'\'. 

2 Poemes, Ι. 13, ΤΠ. 7"13. Condiιηenta~ ciρτύματα (C. G. L. 2.108. 2). Σ-1ιμερο'\' 
κ ο υ δούμε'' τ ο'\' λέγεται τiJ Μακεδο'\'ικΟ'\' πετροσ}~λιγον, ό κοινcίΊς μα·ι:,•τανΟς 

1) μακF.δονήσι, Α. Κ ο Q α η, "Α τακτα, 1. 238. 
:J ΤΟ καρ'\'αβάδιν κατ' c1λλους εi.ναι εtδος χυμίνου, Υ.ατ' flλ/.ους δf_ 11 βοτά'\'η 

J. ν ο ύ χ α, 1) πρΟς τΟ'\• 1iδύοσμον δμοιάζουσα (Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. 5). D u 
C a n g e, έν λ, ι:iνούχα. Α. Κ ο ρ α η, 'Ιπποκράι:ους τΟ περl. διαίτης ό'ξέω-ν, σ. 44 
(τόμ. Ε'. τ&'\• μετα it'ά'\'ατΟ'\'). 

< Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 2 (σ. 97.20) 4. 3. 5 (σ. 99. 23 έ.ξ.) καl 5, 11. 1 (σ. 128. 
1 έ~.}. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. ΔιΊιγησις του Πωρικολόγου σελ. 199 ('V .a g n e r, 
Carmina). Poemes, ΙΙ. i)8. 4.0. 45, ΠΙ, 162. "'Επιit-ι καΙ. τας σημειώσεις τοϋ Α. Κ ()~ 

ρ α η, Εlς Ξεγοκράτους καi Γαληνού περl. τ11ς άπ6 τών ε,,ύδρωγ τ!}οφής, σ. 241. 
;j Μ. '~τυμολ. 6~6. 60. Ί ωά'\''\' ο υ Ά κ τ ο υ α ρ ίο υ, Περί έγεργει&ν 

και παitι7η· τoii ψυχικου Π'\'εύματος (ldeler, 1. 371. 07. 372. 10). Ό π ο λ υ δ ε ύ
κ η ς ~ν τφ '0\'ομαστικψ του (6. 67) εις τd-. 1)δύσματα καταλέγF.t τι\ ελαιο'\', τό 6-
ξος, τΟ κύμινο'\'1 τό ΟρίγανΟ'\' καl τQγ ροϋ'\'. 

6 Κ ω γ σ τ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε '\' '\' 1Ί τ ο υ, "Εκ-θ·εσις, 4.68. 17. Σ υ μ ε iδ '\' ο ς 
Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Έπιστολαί, P.G. 114. 229. Χ ω '\' ι ά τ η ς, 2. 4. 11 και 304. 
20. Περi Κt'\''\'αμώμ.ου βλ. Ά χ μ έ τ, 'Qyειροκρ. κεφ. 243 και 244 (σ. 199. 20,200. 8, 
Drexl). 

1 Κ ω,, σ τ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, 'Έκ{}εσις 34. 12. Poemes, Π. 38, 
Η e γ d, Hisroire du commerce du Levant, 2. 596. 

8 Άσίζαι της Κύπρου, Α'. κεφ. 296 (Κ. :Σ ά 11 α~ Μεσ. βιβλ. 6. 239). 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "'Ετος ΙΖ' 2 
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κάλει έ:φεσιν πάτου 1 . ου μόνον δ' άπλουν μετεχειρίζοντο τοίiτο, &λλΟ: 

καl μεη/. σινάπεως τρίβονtες άπετέλουν είδος μουστάρδας, .JΊν και απο 

άπλοίiΥ σίναπι κατεσκειJαζον, τΟ όποίον, δ)ς εlς τi}ν πέψιν συντελούν s, 
συχνc't μετι'ι διαφόρων φαγητών ετρωγον, οίον μετα [.χ{}·ύων η και U.λ

λάντων 3 • 

Περi τής z.ρ1)σεως του φλη_σκουνίου δηιίλησα περl. γροι'itη; πραγμα

τε~όμε,·ος. 'ΕνταϊJ{}α προσitέτω δτι καi. τοϋ {}ρύμβου lj itύμου Εγίνετο 

zρησις, δ όποίο; Ετίilετο μriλιστα εΊς τcL παστά i. ΠρΟς τούτοι; Εχρησι

μοποιείτο καt τU καρυcfφυλλσν, νϊiν κot."''((Jς γu.ρούφαλλον, η μοσχοκάρφι 

καi τΟ «τριπτΟν η &ρωματικΟν κάρυον» η μοσχοκάρυδογ 5 , τΟ όποϊον 

σιη'l'γ&ως έ:τριβον κατU. τό.ς νηστησίμους fιμέρας Επl βεβρασμένων δσ

πρίων 6 καl τΟ όποίον σ1lμερον &κόμη τρίβουσιν Επι του πουρέ, ηi)ν πα

τι.ι;τοκεφτέδων, τcίη• κοτελεττc'δν καi τού παστίτσιου. 

Πάντα ταύτα τα &ρτύματα χηρακτηρίζονται ·ύπΟ ηUν συγγραφέων 

J\ς (1ρωματικd -11 άρώματα 7, υπο τΊ)ν λ. δμως ταύτην δέον να εννο1]σω

μεν καt πραγματικU {ιγρU. ύ.ρ(;_)ματα, Δ_)ς σαφcί); μαρτυροί,σιν oL συγ

γραφείς. Οϋτως ό 'Αμrωείας 'Αστέριος, ψέγω ν το·lις πολυτελfι δείπνο; 

1 Poemes, JII. 183. Η e y d, "ΕνιΊ' (Ί.ν. 2. 664. πr. καί ηΊν μεσο;ω)'\'tΚ1]'\' ::τα· 

ροιμ{αν «Uπου Εχει πολ.Uν πιπέρι ν βάνFι καί 'ς τι}. λάχανα» Κ. Κ r η m 1) a· 

c h ιt r, MGS. σ. 85. 
' Σ ή if, 102. 22. 
3 Ά χ μ έ τ, '0'\·t:ιροκρ. κ εφ. 205 {σ. lGl. 15. 17, Drexl). Ξ ε ν ο κ ρ ά τ ο υ ς 

Π,ερί τfjς άπΟ τ&;• έ·νύδρων τροφfjς., κεφ. 1. 17, 3. 4t:i, 4. 75 (Εκδ. Κοραi,). Λ ε 0 '\' ~ 
τ ι ο υ Ν ε α π ο λ ε ω ς, Βίος Συμεclη• τοϋ κατ&. ΧριστΟν σαλο·Ο, P.G. Η3.1ί37. 
Ή τοιαύτη χρfjσις τοϋ σινάπεως εl'\•αι παλαιόiΊ·εν γνωσπΊ. }! ο ιπ m s e m. Β l ίi. 
m n e r, Der Maxiιnaltarif des Diocletian, σ. 66. 

4. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περί ϋλης tατρικfjς, 3. 3ϋ. 2 (\Vellnιann). PoCnιes, 
ΙΙ. 4:2a : δ.γιό-θ-ρο-υμπον εtς τ&. πασtά, βλησκο~'ι,Ην εlς ηΊν γρούταν. 

5 Μ ο σ χ ο κ α ρ ύ δ ι ο ς ά'\•αφέρεται f:ν τϊi Διηγ1ίσει τού Πο!ρικο/.()γου ( \Va· 
gner, Cannina, σ. 199). 'Εν ταΙς 'Ασίζαις της Κύπρου, κεφ. :294 (Κ. :Σ ά {t α Μεσ, 

βιfιλ. (j_ 237) καλεϊ:ται μ ο υ σ κ ο υ κ rί. ο υ δ ο ν ' 
8 Θεό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ {τ η ς~ P.G. ωι: 716. 'Υποτί•:τωσις. τijς κηταπτά· 

σεως τfjς λα'tΊρας τοϋ δσίου Ά-&α'\•ησί()u {Ρ h. Μ e }" e r, Die Hauι)tnrkιιnden fίir 

dίe Gescbichte d. Athosklδster, σ. 137.) D 111 i t ι· i e \\' s k ί j, Τυπικά. Ι. 235. 252. 
'.Ασίζα,ι Κύπρου, Α'. καί Β'. κεφ. 295.297 (Κ. Σ ά {I α, Μεσ. Βιβλ. β. 2tn, 488). 'Ο 
ασκητης :\ ε 1: ί. ο ς, Ρ. G. 79. 616, όμιλει καl διιl τCις «καριJων χυμοειδεϊ:ς Επιχύ· 
σεις" Σ iι it, 5G. 14. 'Ι ε ρ ό φ ι λ ος, 1. 41Β. 'Έπι-θ-ι και Ε ύ λ ο γ ίο υ Κ ο υ ρ ί

λ α1 Ίστορικ1) βιf:Ιλιοyραφία, 1. 46. 
7 Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. 41?ι. Άσίζαι Κύπρου. 1. 2tlfi (Κ. Σ ά -δ α, Μεσ. βιβλ. 

6. 238. 239). Καl fΛ• τ(ρ λε'sικφ τοϋ Φωτ{ου 6Λ-•αγι'\•(6σκομεν : 1Ίδύσματα· άρώματα. 
Οί Χιοι ~-πί. της fποχi1ς τοϋ Κοραfj τό'\' κοι'\•00ς μο."ίντανΟ'\• fκάλουν μ υ ρ ω δ ία'\'. 

Ά δ α μ α ν τ { ο υ Κ ο ρ α η, Έπιστολαί, 1. 317 (Εκδ. Δαμαλϋ.). 

:ι 
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παριr.Γικευάζοyτας πί.ουσίους, λέ-ι'ει δτι 1) lιπερβολιΧΊ'Ι τρυψίΊ τοVς Qy[}εί 
«Χαi η'Ον έξ 'Ινδικ1Ίς &ρωμcί.των παρεγzέειν τοίς Οψοις~ προσ{}έτων δτι 
cμάλλον ηΟν 1.ατρών οί μυροπcίJλαι rοίς μαγείροις ύπηρετοiiσι» ι. Και ό 
άσκητ1'1ς δf Νείλος μαρτυρεί δτι 1 ί~να η"Ον συγχρόνων του ε{,φραίνηται 1] 
()σφρrισις, &νεμιγνύοντο εlς τους ζαψ.ους <<άρωμάτων τα ε.Uωδέστατα» 2

1 

καi έν δ.γιολογικο!.ς δf κειμένοις c1ναφέρονται μάγειροι 1 οϊτινες ηU· 
φραι"\'ΟΥ njn, έσ{}υ)ντων τΟν φciρυγγα <•ταίς njJY μί1ραη• καl Οψων πολυ

τελείαις» :>. 

'Επt11-υμοίiντες δ' o'l κοιλιόδουλοι ο{Ιzι μόνον tΊlν Οσφρησιν να ε{Ι· 

φριiνωσιν) clλί.ιl κα( ηlν δρασι'\', Ε:χ,ρώννυον δl{1 διαφόρων χυμών τους 

ζωμούς. ΔιδακτικΟν διU. τΟ ζ1'1τημα ε1ναι χωρίον του δ.σκητοϋ Νείλου, ό 
Οποίος λέγει δτι δι' &ηι(i)ν κα!. χρωμάτων καi δ1l δια τfις έπιχύσεως κνί

νου .ι και κρόκου καi. καρύου JtαQεσκεύαζον o'l. τότε διαφόρους ζωμοVς 
fρε{}ίζοντας τ1Ίν δρασιν «ξαν{}ότητι και λευκότητι καl tϊi τού μέλανος 
ύδαρεστέρC[ χροι{!.~ 6 , tοιοϋτόν ίl διl φαίνεται δτι 1cJΠCΗνίσσεταt κατιl τΟν 
Ιι α'lfίη•α Ο σχολιασηlς Γρηγορίου του Θεολόγου, δταν λέγη δτι οί μάγει· 

ροι 4 παντοδαπαίς τισι γοητείαις τών χυμών τύ μίξει ποικίλον τι ε1δος 
U.ποτελοiiσι μαγγανείας» 6 , Ομολογεί δΕ κατα τΟν ΙΑ/ ul.fi)'\'α καL ό Μιχαi'j}. 
ΨελλΟς δτι Κωνσταντίνος ό Ηι «καρυκεi'σαι τι'tς τροφclς δειν<Sτατος 

f.γεγόνει χροιαίς τε και δσμαίς καταχρωννύς» 7 • Φροη7J δ' δτι χάριν τοιαύ

της καρυκείας Εκστρατεύοντος τοi:, βασιλέως ό Ε π!. τfις τραπέζης του παρ ε· 

λάμβανε, μεταξiι &λλων είδcί1ν, κο:.!. κρόκωι 8
, δστις, Υ.ατ<'t τΟν Σ{ι-&, ε'ίναι 

«ε{\στόμαχος και περt η1ν τι7)"\' τροφctη• πέψιν συνεργεί» ~. CH δ' ύπΟ τοϋ 

Προδρόμου &ναφερομένη <<κροκάτη μαγειρεία» 1l άποτελουμένη &πΟ βρα

στο-lις καλfις ποιότητος lχ--&iiς, εϊς τΟν ζωμΟν τcί1ν Οποίων εlχεν Εμβλη{Η) 
νάρδος (στάχος), καρυόφυλλα, κανέλλα, δξος καt ακαπνον μέλι, ούδΕν 
ΙΙ.λλο Ί]το 1\ ή εχουσα eμβεβλημένον κρόκον ' 0

• 

t l:>.G. _4_0. 160. 

' P.G. 79. 616. 
8 "!\' ι κ η φ ό ρ ο υ σ κ ε υ ο φ υ ι. α κ ο c: τ (\J '\' Β λ α χ ε ρ "' ω '\', Έγ-

ΥΛψιον εlς τ(Jν fίγιο'\• ΘFόδωρον τΟν Συκεu'ηην. Anal. Βο11. 20. 255. 
4. Θ ε ο φ ρ. Φυτ. lστορ. κεφ. ]8. 
5 R. C a n t a r e l 1 a, Basilίo I\finimo Il :;colii ineditj, Β. Ζ. 26. 9. 4. 

' P.G. 79. 616. 
7 Μ ι χ α i1 λ Ψ ε λ λ ο ϋ~ Χρο'\•ογρ. σ. 27 (Σά-θ-α). ΤCις δσμιiς ήδυσμάt:ω'\' 

f1δονιlς καl άρετι:Ι.ς έχούσας ά'\•αφέρει και ό Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 3. 6 (σ. 99. ΒΟ). 
8 Κ ω '\' σ τ α '\' τ ί Υ ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν '\' ή τ ο υ1 'Έκ-&εσις, 468. 16. 
u Σ ή-&, 58. 3. 

ιο Poenιes, 111. 149 έξ. Νάρδον παριi τ&. τριψίδια ιi..,•αφέρει καl {l 'ΈκiΊ-εσις, 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί '\' ο υ τ ο ϋ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε '\' '\' Τ1 τ ο υ, 34. 12. 'Εν Σαμο-D-ρiκιι 
κ ο v ο υ κ ϋ. τ α (=χροκϋ.τα) λέγονται ροδάκινα με σάρκα κιτQίνη'\' ώς ό κρόκοι;. 
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Τέλος U.; προστει~ύ δτι ό κρόκος, τΟν όποϊον Ω Σ1'ι·Η· χαρακτηρ(ζ·ει C~)ς 

ε1Jστόμαχον καl συνεργοiιντα εLς ηΊν πέψιν τροφών \ δ δΕ συντάξας τΟ-ν 

Πωρικολόγον καλεί αLματοδόχον :ι, Sχρησιμοποιείτο κ.αl κατc'ι τΟ,, ΙΖ~ 

UπΟ τ6Jν Κρητών, ο'ίτινες τ]ρτυον τα μακαρώνια μΕ ζαφοριJ.γ (κρόκον) 3
• 

Καt fν Κοζάνη δΕ σ1Ίμερον ό 'ζηραν{}εLς κρόκος z.ρησιμοποιείται ύπΟ τών 

μαγείρων, πολλαχο·ϋ δΕ ι<tέτουσι ν fντΟς το'\:1 πιλαφί.ου ζαφορά ν, ϊνα τούτο 

&ποκηlση κίτρινοΥ χρcί:ιμα. 

<Q σχολιrωηlς Γρηγορίου του Θεολόγου, δν μικρΟν d.νωτέρω &νέφε

ρον, μεταξiJ τών διαφόρων μαyγα'\'ευμύ.των τcΟν μαγείρων, &ναφέρει καt 

τU.ς (,δπιlJ'\' Sπεμβολάς». Άναμφιβόλω; Εννοεί, πλΊ)ν αλJ.ων, οt:τινες (~)ς 

χυμοt Sν τοίς lατρικοίς βιβλίοις αναφέρονται, και τΟν ()πΟν τοU καρπο1Ί 

τ·i}ς ροιάς, τΟν μαγειρικΟν ροϋν, τΟν όJto'lΌ'\' ι~1ς «εlς μαγειρεία ν fίδιστον» 

zαρακτηρίζουσιν οί συγγραφFLς 1 καl t(1ν όποίον ουχl. ι~-~ς εUστόμαχον 

'Ι'tεωροϋσιν οί ιατροί 5_ 

Έν 'Αριστοφανείφ c1ποσπάσματι ό καρπΟς τής ροιάς zαρηκτηρίζε

ται (~)ς Οξ·ύγλυκος 1Ό Ncl είναι άράγε ή τόη• Προδρομείων ποιημάτων Ωξυ
ν6γλυκος μαγειρεία 7 ·1l Ενέχουσα τΟν δπΟν του Δξυγλύκου ροδίου; 

"Ας προστε~ή δ' Ενταύ{}α δτι τΔ ξινόρροδο g,, ΘεσσΗλί(f και &λλnzoii 
τfι~ Έλλάδος μεταχειρίζονται U.ντi. δπου λεμονίου επι ι1λιπάστων ΊΊ έψη
τών Lχ-&ιJων ll χόρτων, παρ' α{1 τ0 δf; καl τΟν ΑπΟν τfiς &ώρου σταφυλfις 

(ilγουρίδας.) 

ΛΙτΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ Γf.ΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΑ 

'Όπως καtΟ:. πάντα; τους αlώνας, ο{iτω καt κατU τους Βυζα.ντινοUς 

χρόνους Uπfιρχον καi. ot πένητες, εΙς λ ι τι1.ς τροφUς &ρκοΊ)με-νοι, καi. o'L 
πλούσιοι καi. γαστρίμαργοι πολυτελέστατα φαγητιi. Χαi. ποικιλcδτατα εΊ-; 

τCις έαυτών τραπέζας παρα{tέτοντες. 

c Απλαί λοιπΟν καl εi)τελείς τροφαl. ε-&εωρn1iντο τCιτε δ μέλη; r'iρτος, 

ι Σ ή {}, 58. 4. 
2 ΔιΎιγησις τοi) Πωρικολόγου. σελ. 200 (\V a g η e r, Carn1ina Cι-aeca 1nerliί 

aevi). 
δ Φ ω σ Χ όλο υ, Φορτουν&.ως, Α' Ε6. Φ, Κ ο υ Χ ο υ λ έ,, Συμβολ1Ί, 3. 59. 
1 Τ a f e l, Eustathii opιιsc. 2()}_1. 57. Γ~·ιι•:το'\·ικά, 16. Κ Α. Κ ο ρ α η, 'Άτα

κτα. 4. 483. Γράφει δΕ καΙ. δ Φdηιος έ'\' τψ λεξιχcp του ροϋv- τΟ 1lδυσμα. Εtς τα 

ήδύσματα Υ.αταλέγει τΟν ροϋ-ν καl ό Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς t..,· τφ Όνομαστικφ του 
6. 67. 

5 Ί ω ά"" ν ο υ ·Α κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περl ιiνεuγει&ν καl .παiJ-cin τοϋ ·ψυχικού 
Π'\'εύματος (Ideler, 1. 371. 37, 372. 10). 

6- Ά ρ ι σ τ ο φ. ιiποσπ. filO. (BJ.. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ. 6. 80) 
7 Po~mes, ΙΙΙ. 149. 

Βυ'ςα·ντι'\•ών τροφαl καl ποτά. 21 

πρΟ; α\Jτc~) δΕ ό τυρός, αί. έλαίαι, nl. λά.zανα, οί βολβοί, τf!. φα καl. τα 

()σπρια 1 • 

Σημειωτέον δτι απλϋ.ς καl. O't'ΧL καρυκευμένα; τροφlις ετρωγον οί 
Βυ~ ... ΙJ.ντινοl καl. χατιl. τrl.; Τεσσαρακοστ(l; και νηστησίμυυς Ίlμέρα;, ηl'\' 
Τε~cl.ρτην δηλ. καl Πuρuσκευ{ιν, Οπότε 1'1 κρεωφαγία Ηtεωρείτο ~μάρτ~
μα :J fποπτευο·ύσης, η1ν Cί.λλως κu..τlι. κανόνα τηρουμέν:Ίν ν~1στε_ιαν, τ-ι:ς 
ε..:κλησίας, {]τις επέβαλλε και εκ..:λησιαστικι'tς ποινU.ς εις του; κι.ηρικου; 

~ ' ' ' ' ' ,.. :ι 'φ' o·f. δ παράδεισΟ' τn·Uς Cί.νευ δικυ.ιοι.ογημε\•ης αιτιας μη νηστευοντα, , α , '"' 
. . ζ , ' 

ι.ι.ιΙ- έτοιμriζετuι «δι&. τfι:; στερ1'1σεως καρυκευματων και ωμευματων» . 
. '"' ~υνίστων τούτου έ:"νεκα o'L πατέρες άπλότητα εlς τ('χ.ς τροφάς, δεy/ι
ιιενοι εστω να τρώγωσιν οί πωτοL κρέας, μετU. Ε:γκρατείας δμως, κατα-
, ' ' . ~ "}) . φρονο'ίiντες τάΊν ποικίλων καl πολυτελ6")'\' φαγητών, &φ' ου α" ,ως τε και 

1<1 χρ·fισις αlJtίίn• εβλαπτε τ11ν Uγιεία·ν καzεξίu.ς ;ι,α.L νόσους καl dν~τροπlις 
στομΛχων προκαλούσα, διαφ-&είρουσα δΕ τΟ κάλλος τοϋ σώματος<~, 

< 'δ ξ "' ' ί Κα! υ:UτU. μΕν συνίστων οί φρόνιμοι · οι κενο ο οι ο μ ως και γαστρ -
' '_Q , ' 

η.ιιρvοι dσχολούιιενοι περl τι'ι περίεργα φαγητα, παρευ-ετο'\' εις τας τρα-
, - Ι ' ' ' ' J ' ι ' , ' ' ' ' ·" -
πέ'ζας των «δσυ. τε χ&ι~η· ποντου τε (Jεν&η και αερος α.μετρηtΌ'\ ευρο., 

εκτρέφει» η tδσα πτερο1iται καl fρπει. καl ν{αεται>), πολυάρι~μον πρΟς 
τοϋτο χρησιμοποιο1iντες προσωπικόν! ·11τοι μαγείρους και καρυκευτι:'ις γ,αl 
τοVς τctlν διαφόρων γλυκυσμάτων καl :ποτών παρασκευαστάς, οϊτινες Επε
δίωκαν ποικίλους και παρα~όξους τρόπους παρασκευής (\. 

1 κ λ ή μ ε Υ τ ο ς, Παιδαγ. 2. ι. 15 (σ. 1ϋ4. 23, Stahlin). Λ ι β α,, ί ο υ, Φι
λ(ί.ρ]'υρος fρασ-&είς έταίρας. 3$) (τόμ. 7.65, Έ<~δrster). Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ~ ς, P.G. 60. 
708. Περl. του ·θ-έματος βλ. καΙ. J e a η s e 1 m e- Ο e c ο η ο ιn ο s, Alιιnents et re~ 
cettes culinaίres (les 1))'7-antίns, σελ. 1β5. 166. 

2 cO Θ ε σ σ α λ 0 ,. ί κ η ς Ε ι, σ τ rί. ~'t ι ο ς \'fafel~ Eιιstathίi oμusc. 29θ. 20) 

λέγει Οτ:ι οί ~ορμα'\-•δοί, καταί.αβό·ντες τ1'1'\' Θεσσαλο'\•ί;;.ην, U.νεμίγνυον ;?,αι.ο'\: καl 
λιπαρd.ς οUσίας εtς τrl τρόφιμα τiiJ'\' κατοίκω'\' 1 ιiναγκάζοντες ούτως ο.Uτους να πα
ραβαί"\'ωσι τΊ]ν κο.τα ΤRtάρτην και Παρασκευ1]V '\•ηστεία'\', 

3 Πβ. τόν Κα'\-•όνα 69 τUJ'\-' ύ.γίων 'Αποστόλωγ καl τόν [)0 τijς f_v _~ι;~~ί(~ Συ•·
όδου καi τα εi.ς αUτοιJς σχόλια τUn• έρμη-νευτ&ν (Ρ ά λ I. η- Π ο τ λ η: Συν.ταγμ~. 
2.88, 3. 217). Κατό. τα παραγγέλματα μάλιστrι τ-ης Εκκλησίας ιiπηγο~ευετο_ η κατα 
τό.ς νηστησ(μους ήμέρας πώλησις κρέατος (Βλ. τό περ\. μακελλαριω'\' lσο'\' κεφ. 

του έπαρχικοίi βιΙ1λίου Λέοντος του Σοφοϋ). - ' I ) 

''Μ. Βασίλειος, P.G.31. 1413. Θεόδωρος Στουδιτης, l.G. 
99. 689. Πολλοl των c/.σκητώ'\', εLς τό. ι'ί.χρα η]ν '\-'ηστείαν εντεί'\'0'\'τες, €τρωγον μό
,,0,. &ρτον καΙ. ϋ.λας. 'Μ. Βασίλειο ς, P.G. 30. 688. Ά -θ· ανά σ ι ο ς 'Α λε
Έ. α ν δ ρ ε ί α ς, p, G. 26. 85.3. 
. ; Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Πωδαγ. 2 1. 10. 11 (σελ. 154. 21, 160. 20,,161. 19), 3 11 
(σ. 272. 10). Κ υ ρ ή ν η ς Σ υ ν έ σ ι ο ς, P.G. (i(). 1056. Μ. Β α σ ι λ ε ι ο ς, P.G. 

31. 169. 1ϊ7. 32. 233. 1248. 1263, 1316. 1320. 
ι.J Κ Ι. ,11 μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 3. 4. 26 (σ. 251. 22 έξ.). Λ ι β α'\' ίο υ, Φtlονερός 
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ΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔQΝ ΖΩ!ΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 

TU. UπΟ ηΟν Βυζαντινών {nutlν προγόνων Εσ{}ιόμενα κρέατα ι Εγίνον

τu 1] !)ρcωτά, έφτd 1\ lκζεστά καλούμενα, 1\ έψητά 1\ δφτd I] <ταρετί&εντο 
ιΊ)ς ταρίχη 2 . 

Έννοε'i τα ι δ' δ τι U cί.πλούστερος τρόπος παρασκeυij; ·1:μο ό δια βρα

σμοi\ δι' δ ύπfιρχε τότε 1l παροιμία «&ργψ μαyείρφ πάντα Εκζεστά)) 3
• 

Σκόπιμον κρίνω ν' ιlναφέρω Ενταίί{}α και τΟν έξης τριSπον έηηlσεως 

κρεUΊν, δν &ναφέρει ύ Θεολόγο:; Γρηγόριος. 'Ό ίεράρχης λοιπΟν ο.Οτος λέ

γει δτι ot ποιμένες, ίπποφορβοί, συφορβο'ι κα'ι βουκόλοι 11ψηνον τU. κρέατα 

-&έτοντες αUτ(). Εν τΟς πηλίνου &γγείου πλ1Ίρους κα&αροϋ ϋδατος, δπερ Ε{}ε

τον άπέvαντι τι7η· ηλιακών &κτίνωv προσπελάζοντες Uμα περi αVτΟ ξηρU.ν 

&νημμένην κόπροΥ δ νου 4
• 

Έκ του κρέατος τιΟν αLγοπροβύ.των, τU όπuΊ:α καi. τότε, ιiJς καi. σllμε

ρον, ίlλέγοντο και σφαχτά ii, προετίμων οί Βυζαντινui τΟ του ιlρνίου, ΚΗ.i 

τού γείτονος αί!του πλουτr'ισαντος i'ξαίφνης έαυτΟν :προσαγγέλλει, 24.87 (τόμ. (j,63l. 
638, FOrsteι-). Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, P.G. 48. 985: 52. 471, 55. 278, 58, 659,59. 17[1, 
62. 569, 63. 176, 64. 437. Μ. Β α σ ί λ< ι ο ς, Ρ. G. 31. 181. 969. 1052,32. 1316. 
1320.Γρηγόυιuς Θεολόγος, I>.G.35.877. 880, 36.50.316. 580,37.658. 
1438. 'Α μ α σ Ε ί α ς Ά σ τ έ (I ι ο ς, Ρ. G. 40. Hi9. Ε ύ σ έ β ι ο ς 'Α λ ε ξ α \' -
δ ρ ε ία ς, Ρ. c;. ζ161. 444. Ν ε τ λ ο ς α σ κ η τ tΊ ς, Ρ. G. 70. 792. 841. Χ ο ρ ι

κ ί. ο υ, Έγκιόμιον εlς λΙαρκιανΟν f:πίσκοπον Γάζης, 1.17 (fκδ. Fδrstel'- Richt
steig). Κ η r t z- D r e χ ι, Miclιaelis J:Jselli scl'ipta minoι·a, 1. 339. 3. Διό. μα

γείρων μαγγανείας γίνεται λόγο; ε'\' τψ βίφ Θεοφά·νους τοϋ της ΣιγριαΥfις. Σ υ

μ ε ι7) ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, P.G. 115. ~Η. Διήγησις Διγε'\'ή, Δ '887 (LegΓand). 
Δ. Μ π .α λ ά ν ο υ, Ή πολυτέλεια κατιl τοltς χρόνους τόJν πατ-έρω'Ι' τΊ]ς 'Εκκλη

σίας (:Νέ,α Σιcίη·, 1922, σ. 439). Περl της πολυτελείας τ-W'\• τρα:πεζιΟν ύ.πλ&ν :τολιτWν 

καί ~ασιλέων βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Γε{ιματα, δεLπνα καί συμπόrπα τWΥ Βυζανη

ν&ν (Έπετ. '.~ταιρ. Βυζ. Σπουδ. Ι', Η\8. 139). 
ι Β/". καl J e a η s e lοι e ·Ο e c ο n ο m ο s, 'Έ..,•·t}' r.J., .. lil6. 
s Ε υ σ τ α{} ίο υ. Παρr,κβολαί, 1241. 18. Τ a f e ι 1 Eιtstathίί opusc. 353. 80. 

Poemes, Ι ν. 61.. ()2. Βίος κσ.i πολιτεία τοϋ ~~ν r'ί.γίοις :πατρός Ίl!ι.c!n• Γεωργίου του 

Κυπρίου τolt f:ν Χωζιβι]. (Anal. Boll. 7. IU:l). ΙΙfι. καί τΟ'\' Εν τφ κλητορολοyίφ τοϋ 

Φιλο-&έου (HJO. 11, Bur)') &ναφιορόμιονον Ω π τ ό ι ι ι ν cι ο ν +] τ(η· FΛ' τfJ Έκ{} έσπ της 

Βασιλείου τάξεω; Κ ω ·ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τ- ο ·ί) Il ο ρ φ υ ρ ο γ ε'\' ν 1] τ ο υ, i)ίl. 7. 
μί..,•σον του δ:πtομί,•σου. Ν υ,· έν Α'ίνcρ έ κ ζ ε σ τ Ο ς i] γ ζ ε σ τ ό ς λέγεται ό κοι·νώς 

'νερόβραστος, Οστις ζ ε σ τ (J ς λέγεται Fν Πόνrφ. Ό ΟφτΟς οϋtω καλεϊtαι σι'ιμερο·ν 

έν Κύπρφ, ΚρήτΊΊ καl Μεγίσηι, φ {} α τ f δ' ~·.ν Τσακω"Vίq.. 

δ Α t σ rό π ο υ, Κωμικαl κωμφδίαι (Ν. Πολίτου, Παροι.μ. 1. D). 
1 P.G. 38. 901. a28. Περί παvαδόξων τρόπω'\' iοψι'μ•εως κρεά.tων πιιρ' {ιμϊ'\' 

βλ. τΔ σημειοιίμε'\'α fν Λαογραφίας τόμ. 4φ σελ. 7iHJ καL 740. 
5 'Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 240 (σ. 195. 21, Dre1ι:l). Κ ων ι> τ u. ν τ ί ν ο v 

Π ο Q φ υ Q ο γ ε '\' ν l1 τ ο υ, 'Έκ-&εσις, 658. 11, 659. 9. 

Βυζαντι'\'ώ'\' τροφαl κα\. ποτά. 
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<) \ C. -

ι.ιάλιατrι. κατlι τΟν μfινα 'Απρίλιο ν ι, κιιi δΊl του γαί:.α{}η,νο,υ -,,το ~;η;οιοε~ 
, ?' ' 'ϊ ον 3 1'] ;ωi }ακτέντον .ι η και αρνι~' β ι "'α στ 

ε,,. ε' ν ε το γαλακταριΟ11 1] γaJ.OVz.l- • • • • ,..,.. ' , ' ·j 
• ι ' t:i '""' 'ε"οχην οφτον 
' 'i , , Οποίον έvίνετο κα.L Ιlραστον ' ιι.ι..ι..α κατ "' " . 

ο ον· και το .ι ι , - πόδων ""'ώων 
~ 'το πρ6βατον έν τ'fi Πσ.ιδιοφράστφ διηγησει των ;ετρα , "=': ,' 

1 s 1 έ~ιει δ τι τούτο είναι νοστιμωτατον και συz.'\ α 
Επαι νοί'ν tO ~ρε ας του ," 1 , , . , • ' , 9 Π οετί ι ων δiο 

, ~ διU. τ1lν 1ν)ονιιν του κω την και,οστομιιχια' · ρ ~ 
to τρωγοuσι , - , ' , ' .- ' c ποίον Ελέγετο στάχϊ.'ς 10 
"';: "''}ων τc7n• ιι.εριiJ'\ι α υ του το περι τας ·φοα~, το ο 
ε.., ο' · , , {} _1 καi. ηlν ούράν, δουμdκιν 
\'1-μεσονέφριν 1Ί (lπ(ί.κιν, νόστιμον δ ε εωρουν 

καλουμ.ένην 11, , , " χα'ι τα Ερίφια 12, 
'ΕκτΟ- τιiJν &.ρνίων γ,ιι.L προβάτων Ετρωγον επ ισης - I ι> 

.,. " ο' ·π,,',, ctιοτέοα"' έποχη-ς έ'ξυιινουvτο όJ; νοστιμόJtατα τα τη; Μ ηλοι• .. 
ιτJ\' απ " • ~ :ο • • _ • 

TU. Ερίφιιι, περl ών λέγει ό Κωνσταντίνος 1\1ανασσης • 

Y-Ui. tίi)V α'tγών τα λιπαρ&. γαλακτοφόρα βρέφη 
" ' ' ~ ' κρά το~ 14 
πιαίνουσι και τρεφουσι το σωμα κατα . "' 

1 S t e r n [) a c h Nicolai Calliclis carmina, σ. 44. 
Leo ' 't · •)28-Α.:ΣΊΊ-&,20.11. 

"]' ·t - D r e χ 1 I\Iichaeιis Pselli scrιp a lntnoι·a, ~· 
~\.U[Z ' ' ' .1.4!1.416, 
iJ Κ u r t z- D r e χ l, ''Έ·ν-&' άν. 2. 284. 23. 'Ι ε ρ ο φ ι ι. ο ς, 

ι, Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415. , 
5 Ν ι κ Ίι τ α Χ ω'\' ι ά τ ο υ. Χρο'\'. Διηγ. 623. 27. 1 ( ' 101 '>5) 

, , • Ό β ' σ ι 0 ι: 4 6. σεr.. · ~ · 
6 "Αρνειον ζωμ(J'\' α'\'αφερει ο ρ ι α .ι · 
' 'ο" ς ,,,αλα-&1]'\'()ν UπτΟν (C, G. L. 3. 288. 1, 1). .. 
ύ β .. τΟ ζφον fιτο 1Ξηαίισων, 

s ΚαλΟ'\' έ-&εωρεΙtο τΟ κρέας του προ· α του, οταΊ' 

Σ Ί1 {}, 88. ~- . 15") Κ . ' τόν '0 ρ t fi ά. σ ι ο ν. 
g ~ ', 475 (\Υ a g 11 e r CaΓnnna Graeca, σ. ί - α τα , _ · 

1 3 3 
-( tι~· 31.) τ<'ι. πρόβα τ; Επρεπε "'α τρώyωντu.ι μεηJ. η)ν iσημερίαν μεχρι τω·ν 

. . σ. • ' 

{1-ερι.'\•Wν τροπ&ν. . , ,. n , στά· υ'\' <~ασl τΟ ΠFρl τό.ς ψόας. 
ι ο Ε!.σf,τt και νϋ·ν οί :πολλοι συ ο ς IJ ΠQΟματ~υ . '~; , . , ~ .0 Π ό-

~ ' , Π ·Y-Ii 4.10. 17. ::\'ί:iν σταχrομε,•ος ι.εγεται ο παχυ"ο.' , . ,ρ ' 
F~ υ σ τ α ft ι ο υ, αρε · , " , . ' , βαηΧον απο το 
. . Ρ . Ι! 105 11<1. έπι-δύιιει '\'rt ΕΧlΊ και Λιπαρο'\ προ . 
δ Q 0 μ 0 ς, oenιes, • •' • 

με.σοyέφριν, Ο "Α~· {}ι •ι. ο ς 11 α :;τ α δ ό-· ·ο r 240 (σ. 196. 6). ' • • 
11. 'Α χ ιι ε τ, νειροκρ. κε< ·• .- "λώσσης (Λε'ξικογρ. Δελτιον. 

π ο υ λ ο e.,' ['ραπτ1) καΙ. :χροφορικΊ) παρά~οσ~ς της \ . ' - , -- πλατ-ι:ο{•~ 
~ - - " '· Ιlό'\•τω δ ο υ μ ά κ λεγεται το ι.ιοτος της ουρα., 

1 1ο) πιστοποιωΥ οtι εν . , 
· , •δ, , , λέ'i:ιν ""ρΟ ς τό &.ρχαϊον δημος. 

')Ου προβατου. σu'\ εει τη'\ ~ " • " - - 'J:!:γκώτηον 
' 4\1 33 Ί σ 11 φ Τ ρ α π ε 1, ο υ ν τ ο ι., r 

12 'Ι ε ρ ό φ ι λ ο ς ι. · · ω - ' 
, ' ' ' (Α Π π α δ ο :π ο ύ λ ο υ-Κ ε ρ α ιι ε ω ς~ 

εtς τΟν U:γιον μεγαλομαρτυρα Ευγενιον. · σ.' 

F t · erii TΓapezuntini 66. 25). . - , 
on es nnp , 2 1 3 1 ( ί 155. 8 Stiiihlίn). Διά τας fριφους 

13 κ λ Ίι μ ε -ν τ ο ς, Παιδαγ. · · · σε" , ' _ . , 6 . , 
- ,, • ~ - . , , Π ο J υ δ ε ύ κ η c Εν τι'j';ι Ονομαστικφ του, βιβΛ. χι·.φ_ 

της .f't1 η ι. ου ομιr.ει και ο " -

1U. 63. . g 62 ('3~ Κατιi τΟΥ 
14. Ε Μ · t 1 e 1' Poeιue m.oral de Constantιn 1\Ianasses, · · 

1 
• , 

• ~ 1 
' , " " .,. , « ·'τε πάνυ '\'~~αρο\. μήτε μειζο'\>ες». 

Σ Ίj ι't, 37. 2, εύχυμοι ·))σαν οι εριφοι, οτα'Ι' ησα'\ μη 
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f.μαyειρεύοντο καL U.ΛΛω; χαl πυ.ραγειιιζόrιενα ιιε' '"""'ο'ρ δ ' ' , " , ~ . . •) '" ο α, πρασα και 
κρομμuα. Ουτω τοί:J/,άzιστον παρασκευασ{}fν Ερίφιον)' ~ \ ' 
δ "' · .εγει ο J ιουτπραν-
"ο~ ,οτι φιι.οφρονούμενο; τοίi dπέστειλεν δ Νικηφόρος ΦωκJ.ς, τΟ όποίον 
0 δυστρ?πος, ~αL~ Ψ?,ΥεgΟ; ίεράρzης ο{rδόλω; εδρε νόστιμον 1. 

, Κρεας, δε_ εις ο εLzov :ιταρεμβληι'}fι σκόρδα 1'tU Ι!tΟ τΟ UπΟ του Προ
δρομου και των μεσαιωγικujν γλωσσαρίων Cιναφεοόιιενον σκσρδα-το ' 

0
' 

"- -οι, ,_, • v,τ 

ο ποιον φρονω ο τι διαφεοει τ<nJ ίrπΟ τών γ/ ωσσαρίων ε ', ~ , 
ο• • , 3 ,, : - - \. - π ισης αναφερομε-

ν~~ οJ.οσχορδου · Ίο τειΙ.ευταιον τουτο νομίζω δτι 1'}U είναι σκελ(δια σκο-
οοδου τηγαν ζ' ' ,. 
,_ , ~ ο~:ενα με εΛαιον, φαγητόν, τΟ όποίον και σ·Ίlμερον Εν 'ΓΊ)νφ 
τρωγουσιν οι πενητες. 

, Καi άφ' oU περl σκορδδου όμιλοϋμεv, Uς προσ{}έσωιιεν Ενταi.Ηtα δτ 
τοτε " ' ' " r ι 

οι π~ενητες το ετρωγον μf τεμ(iχιον Ciρτου, &πΟ τUς σκελίδας δ' ιt"Uτοίi 
~α,τεσκ1ευ~ζον ~:uττωτΟν (σr.ορδαλιUν) dναμιγν-ύοντες α{ιτdς μετι/. Ελαίου 
:ι.αι με .αινων ελαιών t >I ,\__...) εχitn- ε ) , <f ' ' ' ' " 

, • _ , , • • '=' ~, • π ισης ο τι οφτον με σκορδιιΑιι!.ν 
ετρωγοv οι Κρητες ε πι Βενετοκρατίυ.:ς ·\ 

ΈκτΟς δ~ τάΊν fριφείων κρεάτων ετρωγον οι Ηυζαντιvοl καl τα α'ϊ
:'ει~,δυσπ,επ,τοτερα ταύτα 6' (_~)ζ κα! τιL t(OV κριών 7 και τράγων s. 'ΑλλU. καl 
χ.ρεατ_,α αιyαγρο1ι,, ,άγ~ι,ι~ιίο~, παρετίf}εντο εlς τU.ς ΗuζαντινCις τραπέζας :.~. 

Συνει{}ιζον bε "'α εψηνωσι τΟ χρέας τών &ρν(ων καi Εριφίων χαi χοι
cιιδίων εLτε ε!.ς σού[Ηαν αUτΟ διαπερώντες ύπΕρ t1)ν dν-&ρακιάv, ώς. καi uί 

1 ΣπΖ ··Β " · α μ .π ε Λ ι ο υ, υζαν-η'\•αί μει.εται, 53t. 
'Ρ , oeιnes, IV. 64. G CJ e l z, C.(;.L. ΠΙ. 315. 5 430 4'> Π ' δ ' 

Έ 1 ' , 132 , ' , '"'' ο "·υ ε υ κ Ω υ c Qμl'\ευμ, ··.Βλ. και Α. Κοραη "Ατακτα 1 135 Ο'•' '.Q.- ' • ., '' 
τω\' π δ , , ' · ' · · υχι ορνως οι εκδοται 

ρο ρομειωΎ ποιηματωΎ (σελ. 240) ;.;α( u.ετ' αύτ&ιΎ οί J 1 
c ο n ο mo "Ε' -&' ' Η'Ο · e a η s e m e -Ο e -

, s,, ,ν, αν. α. ) , νομίζουσιν Οτι τΟ σκορδάτον σΊ]fιαι'"ει " ' ... 
0
' 

σ"ορδα) τ ' ο, τι και .. " ι.ια· το κειμενον ε .ναι σαφές : 

(lφ' oiJ δε φάγουν έκζεστόν, εκτοτε τ(J σκορδάτο'\'. 
8 G ο e t z, "Εν ι'), d.ν. lii. 316. 6. 

, ', Λ ι ο σ, κ ο υ ρ i δ ο υ, Περί ϋλης lστρικ1-1 ς., ο. 152. 3 • 
ι - - · Ε πι i}ι καi. τόν σzο· 
,ιασηl'\' των Αλεξιφαρμάκων τοϋ Νικάνδρου, στί.z. 4D2. 

5 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ δ, Συμβολi'], 3. (·iQ. 

''Α J " ' .. ε ζ α ν δ ρ ο ς τ ρ α λ λ ι α '\' ό c:. 
β α σ ι ο ς, 1. 28, 5 (σ, 36. Hi). . 2. 24!=!. 455 (Γnsclιmann). Ό ρ ι-

'f Ά 'Ζ ' 'Ο "' μ ε τ, νειροκρ. κ εφ. 240 (σ. 1Η3. 25). 
8 Ά ϊ. μ f. τ, >JEνfl' ό.ν. σ. 194. 25 καi 195. 17. 
9 Δ ' δ ' .. . ιηγησις παι ιοφραστος τ& ν τετραπόδων '((δων στίz 52 (σ 143 w 

Larmιna). Ίt,·ρό Ί 1 06 2;:> , , ,-· •• • agner, 
, . , . ·, _Ψ ι .. 0 ~' • ι., _· '"'· Περι υπαρξεως αlγάγρων εί.ς τάς Βυ~αντι· 

νας χωρας και του κιινηγιου αυτων βλ. Φ. Κ 0 υ κ 0 
υ 

1
• • Κ ' •- -

, _ _ • • Ε. υνηγετικα ~'Κ της 

εποχης των Κομνηνών καl τών Παλαιολόγων (' Επι;;τ, 'Ετ. Βυζ. Σπουδ. Θ', 
2
8). 

}! 

Βυζαντινών τροφαl. καt ποτά. 

σuγγραφεL;- μαρτuροUσι και αί εLκόνες δηλοίJσι 1, πρΟς δε καl fν κλιβ(ί

νφ '31 όπότε §λέγοντα τα οϋτω ψηvόμενα κλιβανίται η κλιβανwτά 3 • 

ΙlλΊlν τοϋ προβείοu κρέατος συχνU f:τρωγοv οι Βυζαντινοί, καi. μάλι

στα oL Ciρχuντες, καl λαγΓρα κρέατα, μ'δλον δτιδύσπεπτα καi δύσ [1ραστα 4 , 

nUν λαγωών συλλαμβανομένων συνη{}έστατα ύπΟ ηΟν κuνηγετιγ.fiΗ' πτη

νίδν u και δΊ) κατcl μΊiνα Δεκέμβριον 6
• 

Πάντως Ε.κλεκτΟν μέρος τοϋ λαγωού ε~εόJρουν τΟ περl nlν ράχιν Ί' 

ϊνα δΕ κατU τΟν βρασμΟν ίUιτασηΊσωσι τΟ κρέας του νόστιμον, συνέβρα

ζογ κα'ι χοίρειον κρέας 8• Ο'Uδ' l1το Ciγνωστον τότε καl τό κρασ5τον λαγο-

1 Κ u r t ι.- D r e χ J, :-.Iichaelis Pselli scripta ιninora, 1.69.15, 73. 10. Χ ω
ν ι (ί.τ η ς, 2. 164.22. Ν ι κ γ1-τ α Χ ω ν ιά το υ, Χρον. Δι1lγ. 406.10. Βλ. ;-:,αί 

σχετικ1Ίν εlκό'\•α εν Ο ιu ο n t, Evangiles avec peintnres 1Jyzantines dιι XIe siCcle, 
!Ι. 126. 

2 ~σ κλίβ~'\·ος διέφερε του φούρ'\'ου· φοiiι:ινος Ίμο δ,τι καΙ. σήμερον οiiτω κ.α· 
λοίψε'\·, κ λίβα ν ο ς Ομως 11 κ λ ι β ά ν ι ο ν, κατιi τΟν Μοσχόπουλο'\' ιΠερ\. σχε

δώ'\', σ. 13 i:κδ. Rob. Steι)h.) «σΧεϋόc τι σιδηuοίiν, έφ' φ τους ι'iρτους Οπτουσι πυρ 

ύποκαι)σαντες καL πυρακτώσαντες αi!τό•. ''Ήτο δi'jλα δ1] ό κλίβα'\•Ος, δ,τι σήμερο'\' 

κατά τόπους λέγεται γάστρα 11 μπογά'\·α l] τσε.ρέπα. Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΠερL 

τι)'\' Βυζα'\'τιν1)ν οtκία'\' {Έ:ιτετ. ΈταιQ. Βυ'ς. Σπουδ. IB', σ. 133. 134, Ε'\•δ-α καl τΟ 

σχετικΟν σχήμα). 

:; Οι ν tπνοκαϊι τΟν κλιβανίτην U:ρνα, fγραψε'\' ό Κ α ι σ α ρ ε ία ς 'Α ρ έ

{} α ς (Σ. Κουγέα, Αί έν τοίς σχολίοις τοϋ • Αρέ{}α λαογραφικαl εtδήσεις, Λαοw 

γραφ. 4. 252). Ε1πε δε καί δ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ε υ σ τ ά {}ι ο ς, Παρεκβ. 

1286. 18 : «έμφαίνεται δi τφ τοιούτφ και ως άκέραιοι εϋοντο ϋες έ'\' τfι ρη{}είσυ 
δαιτί. Καt ουκ ιtπεικΟς οlιδf, τούτο, εϊ τις δια'\'οοϊ:το τα μέχρι καί ές &ρτι διάφο

ρα κλιβα'\•οηά, ·!] ιΟ; U.ν δ κωμικi1; ε'ίποι, κριβανωτd ζφα", ΚλιβανωτΟ'\• δ, &ρνίον 

ύπονοει βραδι'Jτερον ,;.αl δ Δριμυtη'\•0ς είς -τ1\ν βοσκοποίιλα'\' του (στίz. 194) δτσ.ν 
δμιλει διcl κρύον flρνl δφτΟ έπά\'ω είς τ1Ίν :πλd.κα. 

-1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 28. 11 (σ. 36. 30). Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 412. Διiιγησις 

παιδιόφραστο; τcΟν τετραπόδων ζ([1ΟJ'\', στίχ. 338 (σ 153, \\r a g n e r, Carnιina), 

Περl. τfjς χρfισεως τοϋ κρέατος του λαγωου βλ. Σ Ίι {1·, βl. 8. έ'ξ. Πβ. καΙ. Π ο·
λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ερμηνεύματα, σ 4.8. 

5 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ ii, Κυνηγετικιi έκ τfις έποχής ηΟν Κομνηνών καt τ&ν Πα

λαιολόγων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Θ', 22 έ'ξ.). 
6 Θεοδώρου Π ρ ο δρόμο υ, Στίχοι είς τους ιβ'. μljνας (Extraits 

des Ms, 11. 2. σελ. 186). 
1 Θ ε ο δ. Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Σχέδη μυΟς (Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Grae

ca, Ι. 429. 430), 
8 Διήγησις παιδιόφρασ-τος τUJ·γ τετραπόδω'\' ζf,9ω'\', στίχ. 381 (\\-' a g n e ι-, 

Carωina σ. 104). Κατά τΟν ΙΗ' α!.ώνα ό Κρ1'1ς 'Αγάπιος Λά'\•δος έ'\' τψ Γεωπο'\•ικψ 

του (σ. 9l) έπαναλαμβά'\•ων δτι τΟ κρέ.ας του λαγωοίi εΤ'\'αι δύσπεπτο'\', συνισηf 

«ν<λ 1 :6.νου'\' ,;.αl λαρδl πολl' ε(ς τΟ τσοuκ(ί.λι '\'ΙI. συμψ1]νεται 1} f!λλο παχι):>. 
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μαγείρευμα, τU ιιετΌ'ίνου δΊΊλα δ1) μαγειρευ{tεν κρέας λαγωού 1, εlς δ Ε.νέ

βαλλον καl. πιπεράδες, 11τοι πέπερι 2• το κρασϋ.tον δ' Ελέγετο καl ξιδά;Ο1'. 
Οσάκις &.ντl ο'ίνου κατα τΟ μαγείρευμ.α μετεχειρίζοντο Οξος 3

• 

Συνιί11ου; {}ηράματος δντος κατ(i τοUς Βυζαντινο\Jς χρόνους καl τfις 

εJ..άφου -πβ. τα συχV{Ί. fλαφοκωιJ}για4_-παρU. τα λαγψα κρέατα, έγίνε το χρή

σις καl. Ε.λαφείων, τα δποία έ·{}εωροίJντο &.ρκετrλ νόστιμα· το.Uλάχιστον έν 

τi] Διηγ1)σει τάηι τετραπόδων ζ(i>ων τΟ Ε.λάφιον λέγει Οτι τΟ κρέας του 

ύπερτερεϊ «Επάνω εi'.ς τα κρέατα τών τετραπόδων ζ(~ων» 5 , μ' Ολον δτι 

κα'ι τοίiτο έ&εωρεϊτο ύπΟ τών lαtράηι κακόχυμον και δύσπεπτον G. 

Κα!. κρέατα δε δσρκ1lδων, αϊτινες fκαλοiiνtο γαζέλια καl Jn τα κρέα
τα έ{}εωροίiντο ε1Jχυμcι'Jtερα τών λοιπcUν dγρίων ζc[Jων, παρετί&εντο εLς 

τι:l.ς Βυζαyτινι:l.ς τραπέζαc; 7 ώς καi άyρίων χοίρων, τών όποίων {l {}{ιρα 1~1το 

συν·ι1&ης 8• 

1 PoCιnes, IV. 62. 'Ο Πρόδρομος διατάσσει ,.α κενt:)CΙωσι πρ&τον τΟ έκζε· 

στόν, δεύtερον τΟ κρασιiτον. ΚαL έv τfι Φυσιολογι.κft διηγlισει tοϋ ύπερτίμου κρα· 

CΙΟΠατέρος Πέτ(ΙΟV τοϋ Ζυφομούστου (Ν. Έλην. ι. 447, 82) U.ναγινώσκομεν : 
με ευφραίνει 

>-:.αl. τΟ λαγομαγείρευμα τΟ λέγουσι κρασdτο. 

Κρασ&.τον τότε fλέγετο καί :τdν μέ κρασί ον παρασκευαζόμενο>' μαγείρευμα. 

jj Δη'ιγησις παιδιόφραστος τ&ν τετραπόδων ζq)ω·ν, στίχ. 300, σελ. 151. 'Ότι α 
πιπεράδες ij πιπερίδες=πέπερι, βλ. τΟν ΘησαυρΟν έv λ. πέπερι. 

3 Σ τ. Σ α χ λ ί κ η, Άφ1'ι~•ησις παράξε••ος, στ. "792 (Εκδ. Παπαδημητρίου). 
Πβ. Σ τ. Ξ α ν{} ο υ δ ί δ ο υ, Διορ{}ώσεις εlς τα ποιήματα ΣτεrμJ . .-ου Σαχλίκη 

(Βυζα••τίς 1, ~69.) καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβο/,:fιν, 3. 60. 
4. Ά λ έ ζ. Τ ρ α λ λ ι α >' ό ς, 2. 24Β. 455 (Pnschmann). Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 

416. 22. 'Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. 240 (σ. 194. 20). Δι1'jγησις παιδιόφραστος τΠ!'\• τετρα

πόδων ζψων, στίχ. 2δfι (\V a g n e ι·, Carιηina, σ, 150). Δι{ιγησις του Διyενη! στίχ. 

2~03 (fκδ. Μηλιαριί.κη). Εlς τας περιοχό.ς τίϋ'\· μον&ν συχνU. ύπηρχο'' καl ~:λαφοι, 

dπΟ τής παροzijς δ' αUτοJν απηλλάσσοντο πολλάκ~ς διιi χρυσο~ο{ιλλων. Ά ρ κ α~ 

δ ί ο υ Β α τ ο π ε δ ι ν ο υ, 'Αγιορειτικα άνάλεκτα (Γρηγόριος ό Παλαμaς, Γ',210). 

u Δι/ιyησις παιδιόφραστο.; τ<\:ιν τετραπόδω·ν ζι[:Jων. στίχ. 340 (\V a g η e r, ('"ar· 
mίna. σ.153}. 

6 '0ρι·βάσι ος.2. 28. i2(σ.3G.31). Παυλος Αiγι,·τ'ιτης, 1.84{σ 
61. 6). Σ ή {}, 05. 36 'Α '\' ό) γ υ μ ο ς, 2. 277. 'Έπι{}ι καΙ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Κυνη
γετικd Εκ τfjς εποχt]ς τ6.Jγ Κομγφ•u1ν καi. τ65ν Παλαιολόγων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 

Σπουδ. Θ', 26). Χρησιν έ.λαφεCου κρέατος d.ναφέρουσι καί. τα 'Ερμηνεύματα του Πο
λυδεύκους, σ. 48. 

1 ~Α λ έ ζ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, "Εν{}' ά•·· Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ, 

24.0 (σ. 194. 22). Σ ή{}, 33. 9. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, Περl τροφών κύκλος, ι. 416. Μ α· 
'\'ο υ tΊ λ Φ ι λ fj, llερt ζι:Qων ίδιότητος, 10. 12 (Joh. de Pauw). At δορκάδες έ{}η
ρεύοντο κυρίως κατα τQγ μfί>·α 'Οκτ(όβριον. Φ. Κ ο υ κ ο υ ί.. έ, 'Ένit' d>•. Θ', 

27. 28. 
8 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. ~~. 1 (σ. 73. 17 ). 'Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 

''Εν{}' 0.'\', Ί ε ρ όφ ι λ ο ς. ''Ε'y'θ·' 6.ν. 416. 'Α'\' ώ ν υ μ ο ς, 2. 264. Ίο υ λί ο υ 

Βυζα>•τι>•ιί:ιν tQOψαl ,.,,αί ποτά. 27 

'b::κεiνο δμω; τΟ κρέα;, τΟ όποίον συνιl{tως καl ευχαρίστως !:tτρωyον 
ι)ι. Βυ?-α.ντινοt καl τΟ ό:ποίον ε&εωρείτο πcίντων τC:δν κρεάτων τροφιμcδ-

':ο \ ' ' ,, 
τα τον Ιιτο τΟ χοίρειο ν 1. CO zοίρος μάλιστα, δ χαl μουχτερογ και.ουμενσς -, 
δπαινcΟν τό κρέας του, μάς πληροφορεί r.αl κατU. τίνα τρόπον δγίνετο 
τ6τε {1 χοιρινομαγειρεία, μΕ χλωρόν -1\ καi πυ.στΟ·ν κρέας· 11 δfιλα δ1l δβρά
ζετο άπλώς τΟ χοίρειον κρέας 1Ί συνεβράζε,το με λ~χαν~_ι, ~~l δ~ Φ~ύ~γι~, 
τU σημερινU φρύα 11 {}ρύα 3 , 1\ καΙ. μΕ: κολοκυνι'tιον ,ι η κηι με ι.r_ιγφα η ελα
φεια. κρέατα, <ίνα tcl. καταστΙ\ση νόστιμα 5

• 

''Αλλοτε τΟ κρέας τοUτο Εγίνετο δφτόν, δπαινοίiνται μάλιστα ot γαλυ.
&ηνοt δέλφακες ·1\ δεί.φιiκια 6 1 τU της σκρόφας άπολακτίσματα 

7 ·ll άπογα
λακτίσμ.ατα s, τU. εΙ.; τους ΟβελοΊJς ψηνόμενα, τΟ κρέας τών όποίων, κατU. 
t1lν f:ψησιν, i~ιλείφετο μΕ οϊνόμελι 9

• 

-----------

Π 
0 

λ υ δ ε ύ κ 0 υ ς~ 'Ερμηνεύματα, σ. -!8. 138. Διιlγησις του Διγενl]: στίχ. 2333 

(Μηλιαράκη). Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, "Εν{}' ιlγ, Θ', 29. 30. , 
1 ·ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 30. 4 (σ. 38. 7), 3. ι3. ι (σ. 74. 14). Π α u λ ο .ς Α'_· 

y ι ν ή τ η ς, ι, 82. 1 (σ. 60. 2}. Σ ή-&. llB. 21. Ά ν ιl> ν υ μ ο ς,~· 277. Με~α/, ... η χ,ρη
σ~ς ύείω\' Υ.ρεώ>• έγίνε·ω καi. έν τiρ στρατφ, %ατU.. μάρτυρα το>' Θ ε ο I. ο Υ ο'\' 
Γρηγόριο": P.G. 35. 1100. . 

s PoCmes. IV. ι2Uh. Ε. l\1 ί ι 1 e ι·. Lexiques Grecs ίnedits, Εν Annuaιre, 8. 
247. 297. Σ. Π. α π α δ η μ η τρίο υ. 'l'lιeodoros Prodroωos, σ. 298. Ό χοίρος 
:.tαl νϋν κατα τόπους !.~γεται μουχτερΟ {=μοχ-θηρΟν ζ<"Ειον). 

3 τ ι μ α ρ ί ω'\', σ. 200. ΚατU. τΟν Σ Ί'ι {), !':ιl. 12, {ι κράμβη «μεΗi πιμελώδους 
κρέατος έψομένη τΟ πολύ τijς βλrίβης ό.φαιρεϊται~. Βλ. J e a n s e 1 111 e - Ο e C ο· 

11 ο m ο s, 'Έν'θ,. ό.ν. 166. _ 
4. Κατc'ι. τΟν 'Ο ρ ι β ά σ ι v >', 4. 1. 28 (σ 95. 17) -flδιστον φαγητΟν εf)εωρειtο 

-r1 κολοκύν{}η fι μετri χοιρl:'ίοu ταρίχοu.; κα\. μάλιστα Ποντιr.ου σuνεψη-οεϊσα. 
'δ Υ' ' 364 "- {Wagner 5 Διfιγησις χαιδιόφραστος τιUν τετ;ραπο ων ~φω'\', στιχ. f~. , • 

(armίna, σ. 154). Τ ι. μ α ρ ί ω >•, 17. {Ε l 1 ί s s e n, Analckten Ιν.~Ο). Τη>' Χ~ ι Q ι
,, ο μ α γ ε ρ ι:~ α'\' ιlναφέρει Ί'J 'Αr.ολου-θία τοΊJ ιινοσίου ηyαγογενη σπαyου (Ι~ e

(f ι· a n d, Βiω. Gι·. ,·ιιlg. 2. 29). 
0 , ( ' C•J~) ' ( • Ό Σχολιαι"Η"Ι\ς τίϊη · Αχαρνέω\' τοϋ Άριστοφανους σtιχ. ''' γρα.φει: zo · 
ρους τοltς πσρ' fηιϊν '\'ίί>• λεγομένους δ έ λ φ α κ α ς, λέγω δ1Ί τοl1ς μικροΊJς σύς, 
σUς ol άρχαϊοι χοίρους ~~r.:άλουν. Καl. νϋν τα μικρU. χοιρίδια λέγονtα~ δ ε ,ρ φ α κ ί 
δ ε ς. 'Εν τiρ διαλόγφ Τιμαρίωνι έπαινεi ται τΟ γαλu.-θηνΟν μηνιαϊον δελφακ~ον (βλ. 
J e a η e lιn e. Ο e c ο η 0 ιn ο s

1 
'Έγ{)-' ιlν. σ. !56) καi. έ>' τοϊς Έρμη\ιεύμ.ασι τοϋ 

'Ι ο υ λ ί 0 υ Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς (σ. 48, Boncherie) τΟ «γαλα{}ηγΟν Οπτόγ», 
7 Poemes, ΠΙ. 163. 
8 Π 0 υ λ λ ο λόγο ς στίχ, 54.4-5. Α. Κ ο ρ α fj, 'Ά.τακτα, 1. 255. 
9 Τ ι ιι α ρ ί ω ν, 46 (Ε 11 i s s e n, Analekten, IV.91.} Διήγησις παιδιόφραστος~ 

στίz. 373 (~. 154, \Vagner). Ν ι. κ 1ι τ α Χ ω'\' ι ά τ ο υ, Χρο\•. Διήγ. 406. 10. Σ ϊ. ο
λ ι.~ σ τ ιΊ; ~Α ρ ι σ τ ο φ. 'Α,χαρν. στίχ. 739. 'Ι f. ρ ό φ ι λ ο ς, Περl τροφ&•• κύ
κλος (Ideler, ι. 409). 



28 Φαίδωνος Ι. Κουκουλέ 

Έ'ξ δλων δf. τc~>ν μερών τοϋ χοίρου, τους δποίους μάλιστα, &φ{}ό,;ους 

εlς τc'tς νΙ]σους Όντας, Ετρεφον μΕ Ciλευρον καL πίτυρον, ι~Jς και σ1)μερον, 
πλύμμα την τροφ1)ν τιι:ύτην &ποκαλοUντες 1, Εξ δλων, λέγω, -τών μερών 

του χοίρου Cίριστα τ1)ν γείισιν Ε{}εωροί:iντο ό μαστΩς και 1l μ1lτρα, βούλ
βα ~. cf.)ν ό πριi'Η:ο; Εγίνετο καl σουγλιταρέα, μετ' Εντέρων δfιλα δ1~1 περl 
η) ν σούβλαν πsριπειρόμενος 3 • 'Επίσης νόστιμον Ε{}εωρείτο και τΟ τΟ ύπο

γάστριον καλύπτον λίπσ; Δ, τΟ όποιον καt σ{ιμερον ε·fJχαρίστως τρι6γεται 

εν Α'ίτωλίιz;, &φ' ο'6 f1ρασ·Η·Ώ καt κρυώση. προκοίλι κυ.λούμενον ~. (~):;; καl tό. 
άκρωνάρια, tcl κατ(ι μfικος δήλα δ1) tcίn• μηρών άποκοπtόμενα κρέατα δ, 
τct όποία, dκρόπαστα Όντα, εγίνοvτο καi δφτά 7• Καi τα σπλάγχνα δΕ τοίi 
ζψου τούtου Ε&εωροίiνtο πολ\J νοστιμcΔtερα τών τών tJ.λλων τετρα
πόδων 8 • 

"Ας προσitέσωμεv δ' δη &πΟ ·π)ν κατωμαγούλαν τfίς κεφαλfις καi 
η) ν γλ('"'όσσαν κατεσκεύαζον, J)ς και σ1lμερον, πηκτ1j11 ~. 

"Ετρωγον δ' (~}ς είπον, συνΊlftως οί Βυζαντινοl τΟ χοίρειο ν κρέας κατα 
κανόνα, και κατcΊ. Ι)ωμαϊ.κΊ)ν συν11itειαν~ καl κατU τU χοιροσφάγια, τα 
όποια συνέπιπταν κατrl τΟν Δεκέμβριον il καl 'Ιανοuάριον μfίνα 10 , εitιμσν 

1 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδε;, χιλ. 13, ίστορ .. 476 .. 274 .. Τ ι μ α ρ ί ω '\', 18. (Ε 1-
i s 8 e n, Analekten, 61). ΣΊ\μερο'\' τΟ τοιοlίτο'\' φαγητόν των χοίρων λέγεται ε,. 

τα!:ς Κυκλάσι γ α λ α z τ ι ά, ε,, Πελοποννιlσφ δΕ γ α λ ά χ τ ι σ μ α. 

2 Ί'1Ίν βούλβαν συχνό. αναφέρει δ 'Α λ έ ξ α '\' δ Q Ο ς Τ Q α λ λ ι α '\' ό ς. 'Q 

Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2 .. 32. 2 {σελ. ;)8. 18) λέγει: «Περισπούδαστό,, εστι τοϊ:ς λίχ\•οις 
~:δεσμα (ό τιτi!"Ος) πλήρης γάλακτος~. Π α υ λ ο ς δ Α l γ ι ν ή 't η ς, 1.85 (σελ. 61. 
15): «ήδύτεροι δΕ (οί άδένες) οί έ'\' τοις μασωις καL μάλιστα των χοίρων, Οταν 
πλήρεις &σι γάλακτος)> .. Τό κοιλίδιον καl την μήτραν δ.ναφέρουσι καl τό. 'Ερμην. 
τοϋ ΙΙ ο λ υ δ ε ι'ι κ ο u ;, σ. '17. 130 .. :\{αστάρι ν f:λεγον οί Βuζαντι'\'01. τοiις 
Ο.δέ'\•ας. 

3 Poemes, IV. 2R5 .. 

.t Τ ι μ. α ρ ί ω ν, 46, (Ε 11 i s s e η: Analekten: Ι\!. i:11) .. ΤΟ ύπογάστριον d'\'α

φέρουσι καi. τό. 'Ερμηνεύματα του Π ο λ υ δ ε ύ κ ο u ς, σ. 130 (Boιιcherie) .. Πβ. 
καl. C. G. L. 3. 87. 31. 

11 Δ.. Λ ο υ κ οπού λ ο υ, Αίτωλικαl οίκ1Ίσεις, σκεύη και τροφαί, σ. 125. 
6 Κατά Άρέ{} α ν, Σ. Κ ο υ γέα, Αί ~ν τοις σχολίοις τοϋ ~Αρέ{}α λαογρα

φικαι εLδι]σεις (Λαογραφίας, 4. 252). Παρό. Δ. Χ ω μ α τ ι α \' φ (Ρ i t r a, Analecta 
sacra et classica, 6. 270) κεϊται χ.αl οLκογενειακΟν Επί-&ετο'\• Άκρωναρας .. 

7 Pot:ιnes, IV. 62a. 
8 Ό ρ' β ά σ' ο ς, 2. 39. 4 (σελ, 39. 26). 
9 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδω'\• ι,φω'\', στίχ. 376 (σελ. 154, \V a

g n e r). Ί ο υ λ ί ο υ Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Έρμη'\'., 132 καl C. G. L. 3. 315. 15. 
lo Ί ω ά ν ν ο υ Λ υ δ ο ϊ:•, Περl μηνόη·: 4. 158. Θ ε ο δ. Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, 

Στίχοι εlς τοι\; ιβ' μfίγας (Ι d e 1 e Γ, Physici et medici Graeci mίnores, 1. 420). 
r. .... S t e r n b a c h, NicoJai Calliclis carmina, σελ. 47, στίχ. 61 f.ξ .. 

Βυ'ζαγτι••ών τροφαί καi ποτά. 29 

δπερ κ.αi σι1μερον 8πικρατείt &φ' ού πολλαχού τfJς eΕλλάδος σ{Ιμερον τα 
zοιροσφάγια περL τιl Χριστούγεννα συμπίπτουσιν. ' I 

• · ' [J' ' l δ1' και [3οαστον 1 
Τέλο; Ετρωγον ot Βυζαντινοι και οειον κρεας, κα 1 · .... · 

'Ε ιανείρευον δi:: τι't διάφορα κρέατα τότε ε'ί τε εlς μικρα τεμάχια κο-
ι ' , ., , . , β J , ., 

πτόμενα ε'ϊτε καl εlς πολU λε:ττά, γνωστον δ ει ναι το αρ ε .ισμενοJ'_-
' - - > I ~ ό 

κρ έα(""' τΟ κσπτόμενον Ε:πl μαγειρικο\J γ.ορμοι•, κο ι ν ως επικορμιου, τουΛο:_._-
• -,, • οο;. C Ι 

τ ' το"" ΙΒ' u'ι::J~•α χα/ ουιιένου;;. ΘU. παοεσκευα~οντο επομενοις 
ι.ιστον κα α • · u ' ' • • ~, c , , 

1
.... , ~--~ ~ 

καl τότε ot πασίγνωστοι νϋν κεφτεδες (ΙJς Υ.ιιι διαφοροι κιμαάε.,. 

ΔΕν κοίνω δ~ ασκσπον '\'~ &.ναγράψω Εντα"U{}α καl τΟ f.ξfίς χωρίον τοί:Ι 
Τζέτtου εξ u-U φαίνεται δ τι κu.l χελ<;ηιcις δτρωγΟ'\' οί Βυζαντινοί: ouιl 

' I-

1

ε'ισ'ι" οι τα'- χεί cδνα- ΕσΗίοντεr Jj οί τα ς εκ Φάσιδος Ορνι'\'tας» .1, 
<τΛΕLους • '=' .. ' '=' "" 

~ΕκτΟς δΕ τού κρέατος τcίnι σφαγίων οί Βυζαντινοί, μάλιστα οί πτω
, οί ο ετρωγον και t'fJν κεφα/3ιν και τU flκρα αυτών, τU, πuδο:-fφ~-
'1.. ' , , ' '· • I τ' ιΊιτραν' τον • t> "1,.. καl τιl Εντόσ&ιu ητοι την κοιΛιαν, ι.απαραJ', ην ~ , 
ι.α , υ'=' • • , , , ,

1 
, c _ 

στόν s tΊ'l"v καρδίαν, τΟ fιπαρ, το\Jς νεφρους και τα εντερα, τα οποω 
μα ' - ) · '[Jδ ~ δ Εντόσ 1Ί-ιιι Εν κειμένφ τοϋ lΓι uLώνος καλουνται συ ,ΛηJ ην l:1'τεροκαρ ιο-

J ' 9 ~1• α" να/· όvω,.. τού συνδυασμοί\ f,ν Ciλλοις κειμένοις συ-
συκwτοφ .εγ_ιιονα ' ' ' • ι ., - " υ/ ' . ' " , , 

'ε' γο">'α ι ο συr.wτόκοι} α 11 , l:ντ ερ()κοι ι. α r.αι. κοιJ.ιοχορδα 11 σοιι.ι-
κwτοφι. .γ "' , - · · 

1 Σ 1) 19-, 26. 15. 22. 'Ο ρ ι β ι.ί. σ ι ο ς, 3. ]'ί. Γι (α. 80. 1). 
2 Poemes, ΙΙΙ. 148. 
s Ε υ σ τ α 1t ί ο υ, Ιlαρεκβ. 1443. 17, 1476. Β4., 1692. 62. 

Α d G 3. lUO). Ι. Τ Ί~ έ τ ζ 0 υ, Έ:;cιnτολαl (C r a ιn e r, nec ota ι·aeca, 

5 Λ ι β α ν ί 0 υ, Φιλάρyuρος f,ρασ-tlεiς f.ταίρας, 29 (τόμ, 7. 58, Fδrster)_. _ 
6 'Α'\' rΌ '\'υ μ ο ς, Περl τrΟν ιβ' μην<Τ)ν 'tUίJ e.νιαυτ~υ (Ι d e 1 e r, P~)'S1C1 et 

ιnedicί c;raeci ιnίtιores, 1. ,128). Ά χ μ~ τ, Ό'\•ειροκρ. 240 (σ .. 196 .. 1) .. , 1 ε ρ ο-
· ' , Ιlερi τροφ<\}\' κύκλοc (1 .. 412). 'Ακολου1tία τοϋ Δ.νοσίου τραγογε'\'η σπα-

φ ι ,, ο JC, .. , , , , , .. , 

- (L ". Bibl Gr Yn'cr. 2 :!9). τα ποδοκέφαλα F.YL'\'0"\•τo και με ο.,.ος, ''ου e g r a n η, • - "'b • .. • 

• " • (J e ι 11 e - ο e c 0 η ο m ο s Aliments et recettes cιιlιnaιres ο~ιστα eans .ι , 
des b~tzantins, σ. 15ί).. . 

1 " 2°7 4'"' γ, ο· ον κοιλίδιον (αιΊ" -; Φέρε κοιλίδιο'\' κα'ι μ{μ:ραν, C. G. ~- u. ο , iJ κrιτα. 1Ι' 

τό{}ι, 3. 6[ι3. Jl). 
~ Φέ,οε τΟ οUΟ-αρ, τέμΕ τΟ ού-θαρ (C. G. L .. 3. 288. G, 28Η .. 1). 
9 'Α:.ο/.ου{Ηα "tου άνοσίου τραγογ~νη σπαΛοί• ("~"\·{}' <lν .. 2 .. 4G). 

;_ο Άκολοu-θ·ία. 'Ένl}" δ.ν. 2. 0:! .. 

11 Βλ. τΟ 'Ελί~·ιγνικΟν γλωσσάριο'' του Uu Cange ε,. λ. , , 
Η 'Α"\' ό) ν υ ιι. ο c, "Εν-θ' ιiν .. 1. 4':::!8. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, "ΕνΗ' αν. ι. 412. Οι 

J 1 ο. e c- 0 n 0 m 0 s "Εν~' άν. σ. 157, "tό. f;ντερόκοιλα με"tαψράζου-
eaηse ιne- , 

σι διd. τοϋ tripes .. Έν Κρήτ·η έπi Βε'\'ετοκρατίας ετρώγοντο οί τ ρ ί π ~ε ς ,CΒενετ. 
trippa), α'ίτινες ήσαν φαγητΟν παρασκευαζόμενον Εκ τώ'\' έντοσ1Ηω'\' τω\' ζφων κε
χομμένων εlς λεπτό.. (Βλ. Φ. Κ ο υ Υ. ο υ λ έ, Συμβολ1], 3. 60) .. 



30 Φαfδοη•ος Ι. 1\ουκουί.~ 

γουρδα η zορδ()κοιλα 1 11 Ί}πατοπνεVμονα Σ, 

Έftεωροίιντο δΕ πάνtα τα.i)τα διJσπεπτα κr.ιl. κακόχυμα καl &πογεv

νώντα φλέγμα καl χολ1lν, δι' δ καl οί lατροl συνιστGωιν &πογ}ιν δ.π' 

αύτάη•, καl μάλιστα καη! τΟν μfινα Μcί.ϊον 3 • 

~Εγίνοντο δΕ τα μΕν ποδοκέφαλα βραστά, 1l κεφu.13ι καL δφτή \ {1 
δε κοιλία η βριιστ1Ί 5 11 καl σακτ1l, μονfJυλευη) καλουμένη 6, ·l)ι καL παρα

γεμισηj 7, 'ίσως καi. μΕ σταφίδας, ι'lν δρ·θχi>ς έρμηνεύω t·1Ίν σταφιδόυιοτο'J' 

λαπάρω' τού Προδρόμου 8 c~>ς κοιλίαν Εξ ής U.ναδίδεται &τμΟς μΕ δσμ1~1ν 

σταφίδας 9 . 

Περl κοιλίας πεπ/.ηρωμένης αϊματος βλ. μικρΌν κατωτέρω. 

τα λεπτα εντερα τών αϊγοπροβύ.των εκαλουντο τόtε χορδαi 1j χορ
δία 141' ταύτα, ciφ' οίJ διιΧ βεργίω'\' &νεστρέφοντο και επλύνοντο, Επλέκοντο 

ύπΟ tών μαγείρων 11, μαγειρευόμενα ο{Jτω πεπλεγμένα~ δπι)τε &πετέλουν 

1 Poέ:ιnes1 Ι\Ό 51. [J3. Ί--Ι &λc:Jπη~ έ·ν τ·[ι Παιδιοφράστφ διηγΊ'ισει τι:i)'\' τrτρα

πόl'\ωγ ζι[Jω'\• (στίχ. 286, σι:;λ. 151, \\Cagner), f-βρίζι>.ται ι:ις κοιλιοχοQδοψάσσα. 

ll 'Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. ~3'ϊ. ιηι. 6. 
3 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 18. 4:. fi (σελ. 80. 13). Π α ϋ λ ο ς Α t γ ι'\' 1Ί τ ΊJ ς, ]. 

85.1 (σ. Gl. 20. 25). Θ ε ο δ,;) ρ ο υ Π ρ ο δ ρ() μ ο υ, Στίχοι είς τοi1ς ι β' μij'\•ας 

(Ideler, 1. 418). Ά '\' r{J ν υ μ ο ς, "Et11' δ. Υ. 1. 428. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 'Έ'\•Ί't' άν. 

'Α ν c{) '\'υ μ ο ς, Περ\ χυμcίJ'\', βρωμάτω·ν καt πσμύ.των (ldeler, 2. 2fΙ9). L e ο 
S t e r n b a c h, Nicolai CallicJίg caι·u1ina, σ. 4~. 

~ Λ t β α ν ίο υ, Φιλάργυρος fρασ-θεlς έταίρας, 29 (τόμ. 7, σ. fιS, f<'Orster). 
Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 3!1, σ. 2fJ. 17. 19 καΙ. 'i(). 26. 3. 

6 Poemes, IV. 11!-J. 
6 Poemes, IV. 236. Σ χ ο λ ι α σ τ. 'Α ρ ι σ τ ο φ. "Ιππ. 342. Παρ' "Η σ υ

χ ί φ : r\)ν-&υλευμέ'\'0'\'" διασεσαγμέ'\•ον &:ρτυμα, δπερ t'ηοι μ ε μ ο ν -& υ λ ε υ μ έ

'V ο'\', Κατδ. Φ α β ω ρ ι"' ο ν: «καρύκη· κοιλία, .;]ν νυν μον{}υλευτr)'\' καl.οϋσι».'Ο 

Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς έ'\' τφ Ό'\•ομαστικψ το1.1 (G. 9. 60) ~.γρα·ψε'\• : .z.αί δΕ περιτταί 
σκευασίαι Ο,•-&υλεύσεις καl. μον-&υ.λεύσεις Εκαλοί:i'\•tο». 

7 Γαδάρουι λύκου καί ιlλουποiJς δι{jγησις ιllραία, στίχ. 432 (σ. 136, \Vagner). 
ΙΙΒ. καi. τό ε,. το Τς Προδρομείοις ποι{ιμασι (IV. 12d) π α ρ α γ ε μ ι σ τ ο τ ρ ά

χ η λ ο ς. Εtπε δε καl δ Θ ε σ σ α λ ο γ ί κ η ς Ε υ σ τ 6. {}ι ο ς, Παρεκβ. 261. 17: 
τευ{Ης σακτ'Ι'Ί, ταiJτόν δ' εtπF.'i:'\' κατrί. τοl'ς Lδιt•ηίζοντας οταραγιψ.ισηΊ. 

8 Poemes, IV. 239. 
9 Ό Α. Κ ο ρ α η ς, "Α τακ τα, 1. 217 -&α 1)-&ελε σ τ α φ ι δ ύ χ ρ ω τ 0 '\'= 

σταφίδος χρώμα εχουσαν. 
10 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α "' ό ς, 2. 4.03 (Puschmann). Ά ρ έ -& α ς, 

εtς Λουκ~ανοϋ ΛεξιφάΥ. 13 {Λαογραφ. 4. 251). 
il Τ h. Ρ r e g e r, Πάτρια Κω'\•σταγτινουπόλεως, 2, 250. 16. Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 

Χιλιάδι:;ς~ χιλ 23, στίχ. 274. Δι{jγησις τ&'\' -&&.υμάτων τοϋ άγίου Άρτεμίου (Α. Π α
;τ α δ ο :τ ο 1Ί λ ο υ- Κ ε ρ αμέ (ι) ς, \ίaria Graeca sacr3.1 35. 2:-ι). 'Α ρ έ {}α ς, 

"Ε'\•11' δ. ν, ~ Ί. ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι σ τ ο φ. Ίπ;τ. 214, 

ΒυζαΨtι'\'ιΪι'\' τροφαί καί ποτά. S! 

η'1ν λεγομένην πλεr.τψι, νϊiν κοιη'δς πλε'ξούδrι.ν 1· ε'ίτε γ.αi περί σο,ύβλι.ι;ν 
' } ' " περιπειρόμ,ενα, δπότε &πετελείτο τΟ κοινίί)ς νί•ν κοκορετσι κα ·.ουμενον -. 

Νύν σι5ζεται r.αl τΟ δνομα καl τΟ πρc1γμ.α· fΛ• ~ρ1)νη δfι/;α δ,~Ί, Ζα
γορίφ τής 'Ηπείρου χα 'ι ~ Αργυρcί.δες τής Κερχυρc~ς ~τα" π~πλεγμ:να ε~•τερ~ 
λέγονται χορδ1) και Εν Θεσσαλίq χουρδ1ί, κορδια εν Ηι.ιδι, _κορδα εν τυ 
επu.ρχί(ι. Αl.γιαλείας, Εν Βογυ.τσικcl) δΕ !\1αχεδονίας κοvρδί. 

ΤΙ κοιλία Ύ.αi αΕ χορδαi &.πετέί.ουν τότε τU κοιλιόχοQδα l·Ί χορδό-

}α υ< φ' ί:~ ι' ε''=ει,. δέο~· νU. νο1'ισωιιεν Ί'1 τlι. δύο ταί·τα έντόσ1<J·ω όμοϊΊ 
%0l • 1 υ.~ • -, ~ • , 

μαγειρευμένα, Ίϊ, ι~)ς dνωτέρω fλέz{}η, τιΊ. Εντόσ{}ια κα-&' Ωί.ου, δ;rως καi 
Ci1~\μερον, il άπλcί:")ς τU περιειλιγμένα Εντερα. 

Νύν τσοιλίχουQδα Εν Κερκύρq. καi χοQδόκοιί.α fy Φιλιππουπόλει καl 
εν Πόντψ χ()ρδόγκοιλα (.=χορδόκοιλα) λέγονται τCι μετΔ τής κοιλίας μι:
γειρευμένα F:ντερα, ε,. φ Εν Χίφ σοιλίγοt•ρδα λέγονtαι μ(ινον τlι πελεγμε 
"α λεπτU. Εντερα τοι, &ρνίου. 

'Εν τψ λεξικcp τού "Ησυχίου Ο:ναyινc;ισκομεν : κι)λι~· τΟ γαρδtΥί}μεγογ 
καt Εν τϊ:ρ f.π' δνόματt τού Ζωναρά λε"ζικcQ: κόλιΈ: τΟ γαρδούμι.ω'. 

'Αφ' ο \3 λοιπΟν of. μεσαιωνικοi. λε"ξικογράφnι &να.φέρουσι τΟ γαρδού-
1ιων συνη·Ηίζεται δΕ το·lΙτΟ &κόμη f.ν Κρ1Ίτη και Νάξφ, δπου και Κρήτες 
' , . , " Β ζ , , 
tiπσικσι λογικΟν εί.ναι νU. δεχ1tι0μεν Οτι συχνά και οι. υ αντι'\ιοι προγο-

' ' ~ ~~ .0.. ; "' ~ 
νο( μας τΟ ftτρωγον 1 δf.v -&U εΥμε-&α δΕ μακραν της α 1ηυειας, αν ισχυ-

ρι.σ-&ώιιεν {)τι καi tότε δυλ τ1')ς λέξεως Ε.νόουν, δ)ς καl. ιη)μερον, tO πιιχi, 
' ' ' " ' } ' ") ενtερον Jη'-&υλευμένον μΕ σπλ1γνα και τεμαχιον ηπατος, το απ .ηνερο α,-

, Ι{ , , , ' 
λως εν ρητη ι.εγομενον . 

'Εκ τών εντέρων, καl μάλισtα to\J παχέος, καt τfις κοιλίας, παρε
σκεύαζον οί Βυζαντινοi καL Ετρωγον αίματίας, οϋτω καλουμένας δια nlν 

· " • , β 'ζ · ε '1 πλ 1lρωσιν α\ΙΗiJν δι' αΥματος, το οποίον :;τροηγουμενως Ε)Qα ετο και πι· 
; ; ·1 

γνυτο <τεχνη τινι» • 
'Επειδ1Ί δμως τ(J αίμα, κΗτc'ι. τι~ς &ντιλtΊ'ψεις toU λαού, &.ντιπροσω-

1 C. G. L. 3. ϋ<>3. 11. 
~ Κατiι τύ'\' Σ χ 0 λ ι α σ τ '1'1 '\' τ ο 1• 'Α ρ ι σ τ ο φ άνου ς, Βάτραχ. 342. i'ι 

χορδ 1) δημωδuJς fκαλεϊ:το καi. ε t λ η τ ό '\'. Π β. Φ. Ι~ ο υ κ ο υ λ έ,~ Προδρόμ~ιrι 
λαογραφικά ~ητΎηιατα (Λαογραφίας, τόμ. fι, σ. 325) και Σ π. Σ α κ ε λ λ α ρ ο· 
:τ ο υ λ ο "' ιν Λαογραφ. 5. 649. 

3 φ κ 0 υ κ ο υ λ έ, ΣυμβολΊι, 3. 61. 
., z .ω'\' α ρ a Εtς·τ.ον Β' Υ.ανό'\·α τfις εν ΓάγγρQ. σu'\•όδου καί εlς τΟν 670'\' 

της ΣΤ: f.,. Ί'ροιlλ/:φ (Ι:> ά λ λ η • Π ο τ λ η, Σύνταγμ~, 2. 46_2· 3. 101). :ο 1: ο -
λ υ δ ε {

1 
κ η c: f:'\' τφ '0'\•ομαστικψ του (6. 57) παραβαλλει τη'\' καλουμενην αιμα· 

τίαν ;.τρΟς τόt~ ΛακωνικΌ'\' μέλα'\•α ζωμό'\'. 
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πειJει η'τν ψυχΊ)ν 1 , διU. το:Uτο 11 εκκλησία, και Ίουδα'ίκljν &κολου{}οϋσα 
/ _(\_ 2 ~ / <! c ' ' ,, c ) ' ' 

συνηvεια'\' , α:π:ηγορευε'\ι, ι να οι πιστοι, 'Υ.αι μαΑιστα οι κ ,ηρικοι, τρω'γω-

σιν αίματίας. Οϋτως ό β3ος κανc!η• τ{Uν c1γ(ων 'Απ.οστόλωϊ' διατάσσει: «ε'ί 

τις επίσκοπος 1\ .πρεσβύτερος ·)j διriκονος 1·] Ολως τοϋ ίερατικου καταλό~ 

γου φάη1 κρέα fν αϊματι ψυχilς α·Uτου, :r.α1ttαιρείσttω, τοί:•το γ(λρ ό Νό

μος &π ε ί π εν·» 3, 

Ε!.ς η) ν δ.παγόρευσι ν τυ.·ύτην αναφερόμενος Υ.αι δ 2ος καν6ΥΙ' τfις 

εν Γάγγρq: συνόδου, &να-&εματίζει τΟν καταχρίνοντα τΟν μ1) τρώγοντα αί

ματίαν 4• Βραδύtερον καl δ ι37ος r.ανc;n, τfiς Εν 'ΓρΟ"ύλλφ ΣΤ' οικουμ συν

όδου κα{}αιρεϊ τΟ-ν κληρικΟν και &φορίζει τΟν λα'ίκΟν τΟν τριi'ηοντα εδό}δι

μον παρασκευαζόμε.νον εξ αLματος ζ(bου 5, φέρεται δε και εις ηΊν επιτο
μην τών κανόνων Συμεώνος τού Μεταφρriστου: «ό κ/,ηρικΟς αtμα εσftίων 

κα~αιρείται, δ δΕ λαΥκΟς &φορίζεται» 6 • Ου μόνον δ' fι εκκλησία, &λλ&. 

καi 1i πολιτεία 1~1μπόδιζε τ1~1ν χρfισι ν τfις α'Lματίας. 

ΟίJτω Λέων δ ΣοφΟς δια τής δSης Ν εαράς του δρίζει, ϊνα ο Ε πω

λο·Uϊιτες ·1\ τρώγοντες οίονδψωτε αίματηρΟν φαγητΟν μαστιγc.δνωνται, 

κουρεύωνται, δημεύεται 1'Ί περιουσία των καί καταδικάζωνται εlς &ει

φυγίαν· επέβαλλε μάλιστα U'Jς πρόστιμον τΟ ποσΟν τ{δν δέκα λ ι τρών χρυ

σίου, 1lτοι έπτακοσίων ε'ίκοσι χρυσο)ν νομισμιίτων, εlς τΟν &μελοϊJντα 

τ1~1ν εφαρμογ1~1ν τfις διατά'ξεως ταύτης 7, 

ΚαL αν μ1Ί Uλλας Cίλλο\}εν ε'ίz.ομεν μαρτυρίας, at κατα διαφόρους 

αl.ώνας απαγορεύσεις σαφώς &.ποδεικνύουσιν Οτι οί Βυζαντινοi ευχαρί

στως δκαμνον χρfίσιν τής αLματίας. :ΑλλiJ. καi Uλλας, ι'Ος είπαν, Εχομεϊ' 

μαρτυρίας. ιο Χρυσόστομος π.χ. ψέγει τοUς &.κολου-&ούντας &ρχαία •Ελ

.ληνικ.U Ε\tιμα και τρό)γοντας αίμα πνικτών ~\ δ Άλεξαγδρείας Κύριλλος 

κατακρίνει Επ' 'ίσης τσUς δίκην κυνι';)ν καL &γρίων {}ηρ(ων τρώγοντας τΟ 

ι ·ο 'ίδιος 

λ η· ΙΊ ο τ λ η, 

εστι». 

Ζ ω'\' α ρ ii ς. εtς τι'η• 63ον κα,νό·•:α τcίη• ύ:γίω'\' 'Αποστόλων (Ρ ά λ

Σύ'\•ταγμα, 2. 81) είπε: «τοίς γό.ρ ζ<fωις τό α Τ μα Jγτ\ ψυχης 

:ι ΓέΎεσις, Θ', 4, Λευϊτ. Β', l'i, Πράξεις 'Αποστ. ΙΕ', 29. 
;) Ρ ά λ λ η- Π ο τ λ fj, Σ{ινταγμα, 2. 81. 
4 Ράλλη- Π ο τ λ η, Σύη:αγμα, Η. 101. Πβ. Κ(Ι,! F. Ο r to Ι ί, I. .. es con-

ciles et les synodes, σ. 81. 
σ Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 2. 462. 
' Ρ. G. 114 289. 
7 Ρ. G. J07. [ι53 και Ράλλη- Π ο τ λ η, Σύ,•ταγμα, 2. 462. 463. 
s Ρ. (}.,59. 561. Ό Π ο λ υ δ ε 11 κ η, ς fγ τrρ Ό'\•ομαστικψ του, 6. 9. Μ, 

γρc'Ηfει : • δ δiΞ: μέλας καλούμε'\•ος ζωμ.Ος ΛακωνιΥ.όi' ιιέν t~Jς Επί τό πολi• fδεσμα, 

εστι tιε 1Ί καλουμέ·νη αίματία». 

Βυζ,α·ντιτ&·ν τροφαί καί ποτά. 

aΓιω ηϊηι ζίbων 1 , ο Βαλσαμώ-ν, έρμηνεύοΛ' τΟν βίΟ'\' κανό'\'U της εν 
Τ~ούλλιρ ΣΤ' οlκουμεηκής συνόδου, πιστοποιε'ϊ δτι o'L σύyz.ρονοί του 
'Αδριανουπολίται ετρωγον r.:.ί.μα ζψων «μετU. Εδωδίμων τινr'Ον» ::, ό Θεσ
σαλονίκης ΕuστάΊ'rιος εν ταΙς Παρεκβολαίς του (1837. 14) zαρακτηρίζει 
ι~::.ς dyροτικΟν φαγητΟν τ1lν κνίσσης καl αϊματος πεπληρωμέ-v-ην γοιλία'\', 
βραδύτερον δέ, καtlι. τΟν ΙΕ' αl.<ίΙνα, δ 'lωσ1)φ Βρυέννιος λέγει Οτι επέρ
χονται εl,ς τό κράτος τα δεινcJ. «δtι αϊψιτα ζ({)(Ο'\' o'L δρ{}όδοξοt 61ς ε11-Υι
;ωi κατεσ{_Ηουσιν» :;. εlπε δf καt δ σχολωστ1'1ς τοίJ !Αριστοφάνους ("iππ. 
lθS): «τιl γι'lρ εντερα καi τοU; clλλάντα; μετU. αϊματος καi πιμελfις κu.ί 
αλφίτων φυρ<Οντες πληρο'ί'ισι»' κεlτu.ι δf καi εν τι{) i\ιi. 'Ετυμολογικφ: u.t
ιιιiτια' δ.λλά.ντια. 
' ~Η χρήσις δΕ τοϋ α"ίμα.τος φαίνεται δη {}ιf. ε·ζηκολού~ησε καi. κιιτU. 
το·Uς μετι'ι. η'ιϊ' c'Ιλωσιν χρ(Ινου;. ΚατιL τlι'\' ΙΖ' τοiιλ(.ίχιστον u.lGJ\'α ·iΊ Uμα 
τι α &.ναφέρετω εν τψ ΦορτΟtΙνcίτφ τοϋ Φωσκόλου (Β'} 288), εlδος δ' dλ
λύ.ντος Εκ χοιρείου αΥμυ.τος ~rΑιλεϊ ro τ{Ιτε μπο1•λντοiψα 1\ μ.;rσι•ί.γτούγι 
(Βενετ. boidon) .ι_ Καt σ1Ίμι:.ρον ()' είναι Εν χρ1'ισει ·1"1 μ.αrιιl η rι.ίμ.ω~·ι.ιl i\ 
UματΕ πιιοαπκευαζομένη μf. 11τηφίδας, δρυζαν, χόνδρον, χοίρι=.ιο'\' fιπu.ρ~ 
εμβαλλόμενι.ι εlς τΟ παχU Sντε.ρσν του χοίρου, εlς δ εν Αlt<ι~λίq.- ΧΗL Περι
στιί.σει τfις Ναυπακτίας και σι'jμερον &κόμη Εμβrί.λλοιωιν α I μΗ··. 

'Εκ τΟς Ομως το·U αϊματος, -ιcι Ε-κκλησία &πηγόρεL'Εν, ϊνα ol. πιστοl τρcό
γωrη καl κρέατα πηκτά, πτηνών δfιλα δΊι Ι'ι τr.τρα:πόδων ζc{Jων, τ{\ δποίυ. 
είχον πνιγ1ι ίντΟ τ{Ον {}ηρευηκi!Jν πτην6Ίν iΊ κυνιiJν 1] χιιl, nlιν κατU τ1'jν 
,~Ηιραν χρησιμοποιουμένων πΗρδιlλεων ι; iΊ κα'ι ι'iπλc'δς {}\'ησιμα'Lα. 

Τ1)ν &.παyόρευσιν ταύτην ε·ύρίσπομεν πrίλι\' εlς τοUς προμνημονε·ιΙ
{tέντας κανόνας τών συνόδων, fγραψr. δε ·rι.ιιl ΧυμεΟJν ό Μεταφράστης: 
ιyευόμενος {]ύτης πνικτου ·I} {}ηριαλc[ιτου 'i\ {}νησιμαίου κα{}αιρετέος, ό δε 

ι P.G. 33. 492. 
::J Ρ ιί λ λ η . Π ο τ λ fj, Σύ'\ιταγμα, 2. '162. 463. 
~ 'Ι ω σ ·1'1 φ Β ρ υ ε ν ν ίο υ, Τί'\Ψς αί αlτίω τt0'\' κα{}' ήμάς λυ:;τηρι\.J'\' (τόμ. 

3. 120, εκδ. 13ουλγάρεως). 
4. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΣυμΒολ:ίι, 3. 61. 
5 Δ. Λ 0 υ κ ο :rc ο ύ λ ο υ, Αίτωλικαt οtκτ'ισεις, σκεύη καΙ. τροφαί, σ. J15. Β. 

Β α λ α ό) ρ α, 'Η λαογραφία τοϋ χωριοϋ μου. Περίστα Ναυπακτίας [Παράρτ·ημα 

Λαογραφίας. 1, σ. 21}. 
ιι Θ. Β α. λ σ α μ ι)),, εtς τΟΥ β3ο'\• κα'\•όνα τόη δ.γίων Άποστόλιι}'\'. 1

3 άλλη· 
Π 

0 
τ λ η, ~ύνταγμα, 2.81. Νομοκά'\•ω'\' lΣ'Γ' αtωνος (παρd Βαγιακάκφ κεφ. χκγ'): 

-<Π'\•ικτΟΥ όπου εύρίσκεται εLς τό. βρόχια». Ιlά'\•τως δf,ν σι.ψφω'\•(7J μετό. τοϋ Ξα,•~ 
-3-ουδίδου, Οστις (Βυζαντι'\•ό. καΙ. Νεοελληνικό. Χρο'\'ικά, 5. 356) πνικτΟ'\' <fiεωρ~ί τό 
Π'ιρασκ~υαζfηιε'\'0'\' ε,•τΟς καλο)ς πωματισμέ'\·ης χίιτρας. η άλλου μαγειρικοί:, σκευους. 

ΕΠΕτliΡlΣ ΕΤΑΙl)Ε1ΑΣ ΒΥΖΑ1'ΠΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "fτος ΙΖ' 3 
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λα'ίκΟ; ciφορίζεται» 1. "Λλλf'ι. καl δ Χρυσόστομος :.t εψεξε το·U.; ΕσiΗοντας 

πνικτU καt {}ηριάλωτα καi δρνεοπrJ.τακτα καl ό 'Αλεξανδρείας ΚιJριλλος ~ 

«τοiJς τCι πεπνιγμένα έσ{}ίοντας dφειδ<:Ος». ΚαL ό Ίωσ1~1φ Ηρυέννιος έπι

στοποίησεν δτι οί σύγχρονοί του Εtρ(ι)γον «πνικτα καL Ί<Jνησι~ωία και {}η

ριάλωτα 4.», Μόνον Γεννάδιος δ Σχολάριος, δ ταν ,~lρωτ(ι&η, έιl.ν πρέπυ νU 

τρόηωνται τα {}ηριόβρωτα, τι'i ύπ<'J λύκων π.z. Ίlμιφαγω{}έντυ.: 1Ί Π\'L γέ-ντα, 

&π1lντησεν δ τι τα ·&ηριόβρωτα δ8ν εL ναι {}νησιμαία J. 

'Εννοείται δτι, παρcL τiις &:παγορεύσεις ταύτας, οί ΧριστιανοL f:τρω

γον τU πνικτά, δι' δ μεη'ι παραπόνου ό Βαλσαμ(t)ν κατU. τΟν ΙΒ' αL(Ονα 

γράφει 6 ~ «τα δΕ ·ύπΟ Ορνέων {}ηρευτικών ΊΊ r.uνίδν ·ΙΊ παρδ(iλεων ΊΊ-ηρευό

μενα καl πνιyόμενα Πfί.Jς παρri τινων εσ{Ηονται &γνοώ». 

"Ας προστε&] δ' ενταi,,<tα Ο τι οί τηροϊΊντες τr~ς &νωτέρω &παyορεύ

σει; τU. πνικτιλ κρέατα f:ρQιπτον εlς τοiις κύνας 7
• 

Της Χριστιανικής πίστεως κατιλ μικρΟν fπικρατησάπης, ·δπfιρχον χρό

νοι, κα{γ οϋς πυνέζων Χριστω.νοl μετι'ι f{}νικών καl παρι~ τU.ς εν τοίς 

ναοίς λειτουργίας ετελούντο &κόμη {}υσί.αι Rν τοϊς εlδωλικοίς ναοίς και 

f.γί νοντο πu.νηγ ύρεις κιιl έστιriσεις, εΙ ς &ς προσεκαλο1Ίντο καi. Χρωτια

νοί. Τοιαύτας τινι'iς περιπτι()σεις λαμβάνουσα ·{ι έκκλησία ύπ' Οψιν, tlπη· 

γόρευε V('ι τρόηιωσιν οί πιστοι είδωλό{}υτα, τα Οποία, (~)ς εκ τcjnι άγιολο· 

γικctlν κειμένων μαν&c.iνομεν, Κftτ<L τους χρόνους τιΟν διωγμάΊν r'Jνciγκα

ζον οί f{}·vικol. τους Χριστιανο\Jς_ νU τριΔγωσι 8 . 

·ο Χρυσόστομος, 6μιλctlΥ διc\ η)ν τό'Jν χρόνων του σπλαγχνοσκοπ(αν, 

ψέγει τοUς εσ{Ηοντας τCι εlδωλόitυτα 9 , περl. &ποχfις δ' &π' α·UτrΌν Ομιλεί 

παλαιότερον και Κλι']μης δ 'Αλεξανδρεύς 10• 

Τούτου Ενεκα διU. τοϊΊ Ζ' κανόνος τfις συνόδου τfις ~Αγκύρας dφορ(-

1 Σ υ με r;J ,, Μ r τ α φ Q &στης, P.c;. 114.241. 
:ι Ρ. G. 59. 561. 
' Ρ. G. 3ο. 492. 
4. 'I ω σ 1] φ Β ρ υ έ ,, '\'ι ο ς, "J<:yl}' (/.'\'. 

5 ΙΊΙ α'\' ο υ iι λ Γ ε δ ε <;) '\', Κανnνιzιιl δια τάξης, 1. 29. Πβ. Κ ι! ρ ο υ Θ ε· 

ο δ ω ρ ·rΊ τ ο υ, 'Γίνο; ί-:\'f.γ.ι::ν i!·r]ριrίλωτrι χυfr~ ~ι1lΗειν ιί;ι;αγορει'iει; {lJ Γραφij}. Ρ. 

G. 80. 27:1 καί Φ ω τ ί ο υ ΙΙ α τ ρ ι ά Q χ ο l', 'Αμφιλόχεια, Γ. G. 101.140: «διατί 
τCι δ-ηριάλωτα κρέα τοιΌς f'ιγ{}ρώπους ?σ{Ηιοt'\' rlποκωλύει;~ 

6 Ρ ά_ λ λ η- Π ο τ λ η, ΣύνταΥ!ω., 2. 81. 
7 Διiιγησις παιδιόφραστος των τετραπόδω'\' ζψων, στίχ. 2δ2. (\V a g η e r~ 

Carmina, σελ. 150) 
s Σ υ μ ε ()) ν ο ς l\I ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Μαρτι)ριο'\' τών άγίων Πρόβου, Τα

ρ&χου καί Ά·νδρονίκου. Ρ,_ G. 115. 1077. 
' Ρ. G. 59. 561. 

ιο Κ λ~ μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1 (σ. 159. 12, Stahlin). 

·.ι' .. · ..•.. 
t 

>; 
·1 
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";::ονται επι διετία ν οι συμφαγiJντες έν είδωλείφ μετα ε{}νικf0ν 1, f:πi Εξ ετη 
δ· &.φcδριζε τοUς α{,τοlJς ό 11. Βασίλειος 2 , f:παινfίται δf: κα.t 1l μ{μηρ Γρη· 
, ορίου τοϋ Θεολόγου δτι οUτε έκούσα. οUτε βιασ1'tεlσα Εκοινcί)νει «τοίς 
ι ''Ε"' , 'δ', &πΟ τής βεβ1Ίλου καl &νciγνου τραπέζης» . :;αιρεσιν μονον ε εχετο η 

εκιι.λησία διti τοl!ς πρέσβεις 11 αίχμαλc;)τους, ο'ίτινες, βιαζόμενοι, 1Ίναγκcί
.,.. ο ντο νc'ι φάγωσι τ <'ι ς ύπΟ τών βαρβάρων προσφερομένας τροφάς, άφ~ ο{' 
c, ' ' • " ' 
ιιcίλιστα, κατ<'ι τΟν Νεοκαισαρείας Γρηγοριον, «πυ.ρα παντων ι.εγεται τους 

βuρβc,ίρους μ1'1 τε{}υκέναι είδcόλοις»~ 4,' , . , , ~ , ,_, 
ΚατU τΟν Ζ' γ.ανόνα τfις f:·ν Ι αγγριι. συνοδου δι α.υτους 1\Qκει με-

ι ~ ι 5 
τρια επιτιμησις . , _ , , , . , " 

'Επειδ 1~1 δ' 0)ς γνωστόν, τη-ν ειρηνην της εκκλησιας εταρασσον Χαι αι-

ρέσει.ο::;, δια τοίiτο οι έκΧλησιαστικοt Ciνδρες, &κολουι<tοίιντες τΟ·\' Παίiλον 
(Α, r(οριν{}. Ε' 2), &.πηγόρευον, ι: να Ωί δρ{}ι)δυξοι συνεσ{}ίωσι μετι'ι τών αL
ρετικι'Ον Ι\ νι'ι λαμβfiνωσι τι'ι παρ" α{,η7η' στελλόμενα έορταaτικr~, τα f.ν 
καιρψ δf'ιλα δΙ'! έορtrί)'\' πεμπόμενΗ δώρα, fν of ζ, ψuσικri, καl τριJφtμιt. 

Τοϋτο ι1παγορειiει 6 Ηϊος κανU.η' τfίς εν ΛαοδικεLq. συνόδου'\ Ω ΘειJ
δωnος Στουδίτης 7 καΙ. {) Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως ό cΟμολογη-

,: <'στι~ fρωηΊ{]ει" f:U.ν fποεπε νU γίνωνται δεχτοι εLς συνεστίασιν 
τη~, ο ~' ~ ., ~ 

πρεσβύτεροι μετιl αίρετικ{ί)'ν αυμφαγόντες 1\ λα'ίκul ΟρΗόδοξοι συμφα-
~ιόντες μΕ κοσμικο·Uς αίρεηκο1'1ς, (1πήντησεν δτι δύναται να Επιτραπϋ_ 
ι . _ , ι , ~ , <t:-- 0 1 Ν-

Ί'Ο·ϋτο, Ciν~.\:lίJτUL μετανοησωσι ΠQOtf.QO'\' και εις τΟ Ε~η~ αποσχωσt τη~ 

μετU. αιρετικ(Ον κοινωνίας 8 • 

~Rπειδ1~ι δ' ·Uπfιρχον και :τrολλοl κληρικοί, οί δποίοι ι1:τεlχον κρεών 

όJς βλαβερίϊ\ν δια η'jν ψυχ{}ν των, μiι τρι;γγοντες μηδΕ. τα μετα κρέατος 
βραζόμενα λάχανα, διU τούτο ό μfν οιος καν(/η' τών ι:1γίων 'Αποστόλων 

ι p ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα~ 3. 36. 
2 p ά λ λ η- Π 0 τ λ η, Σύνταγμα, 6. U3. Κατι.Ί. τΟ'\' αύτΟν !1-Ι Βασίλειο'\' 

ιΡ. G. Β2. 805) οί αίχμαλω~ισ-&έντ~ς ;α~ β~q. "φαγόν,τες' Ο.?έμιτ_α ΠQΟ?ε:•εχ~έντα 
fπρFΠf. ,.α ?κβrί.λλtι~νται της εκκλησιας f:itL τρια ετη και να ακροωντ.αι επι δuο. 

s Ι' ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. G. 35. 99β. 
! p c.ί Ι. λ η - Π ο τ λ 1]~ Σύνταγμα, 4. B9fi. 
;, Ρ ά λ λ η- Π ο τ λ η, Σύνταγμα, G. 53. 
li p ά λ λ η - Π 0 τ λ η, Σύνταγμα, 3. 206. Ι. Σ χ ο λ α σ τ ι κ ο ύ, Συναγω

γ1) κανό,·ω'' 'ΕκκλησιαστικοJν, σ. 111 (εκδ. Benesevic') κnt επι{)~ Ζ _ω ν α ρ a ,, ε~ς 
τΟ'\• ΙΑ' κα'\•όνα της f.γ 'l'ρούλλφ ΣΤ' οlκουμ. συνόδου, Ρ α. I. ι.. η - Π ο τ I. η, 

Σύνταγμα, 2, 329. , , 
1 p, G. 99_ 1665. Πβ. καl Κ λ i1 μ r. ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1 (σελ. 161) και το 

του 1\1. Ε α 0 ι λ ε ί 0 υ (Ρ. G. 31.1165) «εί δεl μετα αίρετικ('Qν 11 'F..λί:ί]'\'ω'\' σ'U'\'-

εσ-&ίειν». 
~ Ρ ά λ λ η - Π ο .τ λ η, Σύνταγμα, 4. 431. 
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διατciσσει, ϊνα οί IΆ;ι:ίσκοποι, πρεσβύτεροι, διcίΧ.Ω'\'Οl χαί. ΧαΛ}' δί.Ω11 σι τοί• 
ΕερατικοΓi καταλόγου οί &πέχοντες κρεcλ,, o'l•χi. δι' c'iσκησιν, &λλα διιi Ι~δε
λυρίαν 1] νU. διορΊ~ω{}ιi)σι I} νU. κα{}αιρώνται \ δ δΕ l.J:oς: τf\..; t:ν 'Αγκύψf. 
συνόδου, ϊνα κα{}αιρώνται 2• co δΕ lος Κα'\'(_;)\' τής ε,. l\iγγρcr. συνόδου 
καi. dvα-&εμιι.τίζει τΟν κcιτακρ(νοντα fκεϊνον, δαtι; τρ(_(ιγει κρέητα, πi3Ιν 
fν·\'οείtαι τιίιν πνικτιίη• καi εLδωλο-&ιiτων :;. 

Τ Α Τ ΑΡΙΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΝΤΕ.Σ 

'Εν τίί Παιδιοφρcίστφ δι·ηγιlσει τlδν τtτραπόδων ζcΡων ό χοίρο;, f.:rrnι
νclιν έαυτόν, λέγπ: 

παστιJηουν καΙ. φυλcί.σrrουν με δι~ δl.ου yιl.ρ τοϋ χρόνοι• 

Χαl !icί.'\IOU\' με εl; tlι ιΗιψνi,Ι' Υ.Ι{i. μέσα "',: τι) ;ιι{}ϊί.QL'\' 'ι, 

~r:κ nin• στίχων τούτωΙ' φαί1•ετιι.ι δτι, ():πω; κιιl σJjμr-.ρt)\', πιωτ(J')\'Ον
τες {}έτουσιν fντι\; λαγι'ινων ΙΊ πι{}ι-ιρίων χ11ίρπον κρέης r.οΊ•μηαnτΟ η 
κουρουπιαστ0 καλο·ύμενΟ\' 1 Ω{)τω συνεω·ιζον \'1t χιJ:ιινnυν καl χι.ι;τι{ το·\·~ 

μεσαιωνικοiJς χρόνους Ε:μ(·)άλλοντες κο.1 {}ροιlμπι '\ f~•τr:ίi·ιttFΛ' δ' fλαΙ)ε τ1'ι~· 
dρχiιν καt 11 Βυζuντινiι παροιμία <<ι/.πι\ το'\Ί γει)μrιτοc, τον πίΗον», {J ιlντι· 
στοιχοίJσα πρός ηΊν ιlρχαίαν Εξ ιΊνυz.ος τΟν λέnντα ι;. 

'ι:;:ννοεϊται δ' Οτι τU παπτr)ν κρέας ι-1πετέλει τιlη: μίιι.'\' n7n· l:οοδειιί)\' 
έκάστης οLκίας 7 • 

'Εν τιl α·UτfJ Παιδιοφρ(iστ(') 8ιηγι'ισει ι'\ z.οίρος, ε·~ακολουΗιV·\' το-lις (ttΙ
τοεπαίνους του, λέγει δτι fκ τού κρέrιτός του κιι.τΗιικευιiζΩυσι 

καi πασπαλaδες λιπαροΊJς καi. ~ο.:ραγεμισμένους ~. 

Σ·•lμερον Εν Χαλκι/)ικτi, Κrιρ·ύστφ, "Α ·νδρφ, Κύμη καi Θ1Ίρq., πασπο:
λϋ.ς λέγονται τcl τεμάχια χοιρείηυ κρέrιτn; τιΊ. μετ1'ι λίπους βρασ{}έντα κrιl 
εvτΟς πιitαρίου φι.•λασtίι1μf\'α_, τιL U.λλrι.χοί"Ί σΛγληγα, πααπαλιr'ι. δ' η πα-

1 Ράλλη~ Π ο τ λ η, Σι'•νταyμα, 2. ίiί. Πrι καΙ fJ3oγ χαν/J\ν .. f\ .. 0' ά1·. σ. 7U. 
2 Ρ ά λ λ η ~ Π ο τ λ 1], ~1iνταγμα, 3. ·18. 
3 Ράλλη~ Π ο τ; λt), Σύνταγμα, 3.·ωι. 
4. Στίχ. 37!) (σ. 154, \Vagner). 

5 Poeιnes, ΙΙ. i2a. Καη1 τΟΥ Ό ρ ι β ά σ ι ο ν, 4. 1. 3() {σρλ Π6. tίJ) «αί 
τcί:ι·ν άκμαζόντων καΙ. πιόνων ίιrϊ:ιν σάρ;ι.ες Fπιτ1'jδF.tοι. ταριχεύσ-&αι '· 

6 Κ ω'\' σ τ α'\' τ ί Υ ο υ ~1 α'\' α σ σ η, ~ύνοψιc; χροΙικr'], στίχ. 34fl7, 48~6. 
(σελ. 148. 2Οβι. Ί'!lν παροιμία'\' &ναψ~Ι!ει Χα\. συνuδικΊΊ &πόφασις επι πατριάρχου 
Λέο'\'τΟς τού Στ;υππη (12 αltό'\•). Ρ r'ι λ λ η ~ ΙΙ ο τ λ η. ΣΊ1νταyιια. n. 80. . 

7 Poemes, ll. 26p. ' ' 
8 Στίχ, 379 (σελ. 154, \Vagner), 

Βυ'ςα \'tLYώ'\' τροφαί καl ποτά. Β'ί 

οπriί..η εν Σriμψ τΟ παστωiΗ:ν r1πλώς καί Ε.ντΟς πί&ου φυλασσόμενον χοί~ 

ρειον κρέας, η\ν δνομασίαν πι{}αν(ί)ς λαβΟΥ Εκ τής ;rασπιi.λ-η; 11 πασπα
ί.ιU.; 1 τοίΊ Εκ. nUν μ.υλοπετρών τινιισσομένου cΗειiιωυ, δι~ oU κιιl τρέφον

τιιι ot χοίροι. 

'Ότι Ο μεσιιιωνικU.; πασπαλUς τοιοϊiτόν τι {}lι i"ιτο δΕν δχω ιlμφιβο

ί.ίυ.ν. Ut1χί δρ&cί)ς λοιπΟν ό Ξανιtουδί.δης:! τα1'1τίζει τoiJ; παραγεμιστο.Uς 

:;τασπαλϋ.δες πρΟ; τljν ιιLματίαν. 

Τu:)ρrι τί d.κριβά'Jς Ε.ννοείί(.ι;ι δια τοι, παραγεμισμένο; :;τασοτιιί.άς δΕν 

δ~ναμu.ι νU. ε'ί::τω. 'Ίσως Εννοείται τΟ ι')ι' dλεύρου Χu.L ισιρείου λίπους 

χιιτrισκευαζόμενον Εδεσμα 1 τΟ δποί".ον ν1Jν Εν Τ11λιρ /.έγετω πασπαράς Τι 

τι\ Εξ dλεύρου, τΟ Οποίον 1.'tU παρεγέμιζον μΕ τεμάχια χοιρείου κρέατος 
iΊ f.\·rιJσf}ια πτηvιίJν. ι;1ς γίνεται Εν ΛΙcίνη. Σημειωτέον JτρΟ; τούτοις δτι 

f,ν Κι.ιvπάf}φ πασnαρΠς λέγεται 11 γέμισις τ6)ν dρνίων Χ1ιi Ορνί&ων 3. 
ΤΟ μετuξ·U το~ ι')έρμuτος καl τού χρέατος τού χοίρου λίπος έλέγετο 

λι.iρδος 1\ λαρδt1ι .ι (Λα τι ν. 1aι·idus) τούτο δΕ παστωνόμενον ·1\ Ε:τηρε'iτu 

Χ!JΙ:ψάμενον ϊι καL SντΟ; πι&υ.ρίων τι.&έμενον. 'Ετρι(γγετο δΕ 11 (uμΟν -\Ί 

Χtιi. τι&έμενον :Ξ:ντΟςμαγειvεύματο; πρΟς λίπα.νσιν a·Uτo\1 15 • το λαρδί ν τού

το, ι0μ(ηι μΕν f:itεωρείτο ε1'ιτελ1)ς τροφ1) εlς δούλους Γι κ.αί πτωχο-Uς παρε

χιiμενον u, ι~); Ciρτυμυ. δμω; φαγητών lιτο Εν μεγίστη χρ1Ίσει, παραλαμβα

νόμενον καi ύπΟ τοϊi f.πt t'ilς βασιλικής τραπέζης, δσάκις ό βιωιλεiJς Εξ

εστρrίτευ~ 7 κnt συvη{}έστατ:α εL.; τοU;_ εν Εκστρατείι;,ι στρατιι:ηας παρε

χόμενον. 

1 Π α σπάλα Εν Χψάρq., π α σ πάλη ε,. Σκωτέλφ, π (ί σ π α λ η fν 

Κεφαλλη'\•ίr,ι., Σύμιι Ήπείρι:ρ: Κφίτη καi :J.lακεδο'\•ίη. λέγεται 11 τοϋ ιlλεύρου παι· 
πάλη. 'Όρα Ότι εχομεν και στρατηγό,, Κωνστα'\•τϊ:νον Πασπαλαν. Οί. σ υ,. ε χ ί

ζ ο ν 'τ ε ς τ Ο '\' Θ ε ο φ ύ. '\'η, 264. 12, 701. 20. 

2 .:S τ. Ξ α ν{} ο υ δ ί δ ο υ, Διορ-&(J)σεις καΙ έρμηνεlαι εlς Δι1ίγησιν παιδιά· 

φραστον τtίJ'\' τετραπόδω'\' ζψων (Βυζαντινό. καl Νεοελλ1]'\'LΚ(1 Χρονικά~ 6. 358). 

3 Έ μ μ. Μ α ν ω λ α κ ά κ. η, Καρπα-&ιακιί, σ. 208. 
4 ΤαριχευτΟν Οψον τΟν καλούμενον λάρδΟ'\' -1\ ιiπόκτιν δει έννοεlν R. 

C a n t a r e 1 l a, B::ι.sίlio :Miniιno ΙΙ scolii inediti, Β. Ζ. 26. 29. Καί τΟ fπ' Οyόμα· 
τι τού :Ζωναρίλ λε'ξικό'\•: ταριχευτΟν δψον· ό καλούμενος λάρδος η τΟ &.πόκtι'\' 1 'l'.αl 

ό Θ ε ό δ ω ρ ο ς Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς (:S υ ν ό δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ~ Theodo· 
ros Prodromos, σ, 2\}6): ό λάρδος 6.π0 χοίρου fστl τάρι.χος. Ό Μ. Β α σ ί λ ι> ι ο ς 

Ρ. G. 31. 1413 τΟ λαρδίον καλεί: «tαριχευτΟν προσέψημα», 
5 Λ ε ο ν τ ίο υ !\ι:; α π ό λ ε ω ς, Βίος :ΣuμεΟJ'\' του ;.:;ατό. Χριστόν σαλού, 

Ρ. G. Η3. 1ί29. 
6 Θεό δ ω Q ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. ι;. Η9. 888. :Σ υ '\' ό δ η Π α π α δ η· 

μ η τ ρ ί ο υ, Theodoro!'l Prodromos, σ. !35, 
7 Κ ω ν σ τ α ·ν τ ί '\' ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ιί τ ο υ, 'Έκο&εσις τ·ης βασι~ 

λείου τάξεως, ±63. 14., 464. ι. 
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Σιίμερον τι'.. ί.αρδl ' ' !{' · 
' Κ<Η εν υπρψ Ι.αρτίι' il Εν παοοιμίαις ί.ά δο εl-

νιη ;τι,ψα τ~ίς zωρικοί; ε\' zρι'ισει η Ε'\•τΟς :;τ;ί-{}ων συνt')] .... οούιι~νοΙ: (~·ο·uςρ, ου 
πιυ;στο) και ' ' ' "' · '' -· με ι.αΊ..ιLνιι μαγειρευόμενον 1 !'] κυ.'ι .:,,, 0·" ρ . 

- ,, • υ · • τ ωνοιιενον· -l}εω-
~ειται μαι.ιστυ. τοliτυ κιι:L ;ι.αλΟν f<lι:::σιιιι ΕΗε\,[}εγ bε, , ο 1 

,., ( " 

άotυ1tt-J1 "- -~ ~ ' ._, , " ' ' ΧΗι η πuουιιι !( «αν 
"' .ζ, U~ ειν /,!f.(!OL Χι" αν κλέψη- (i- είν') ' ~" '"' ', 

λαgδί, πότε πίττιι. !lύ\'ιιχΙ]~, _" ;-:. "'_ ":"_, ~ .ογ~gι» I] ~ποτ ε πtττ<~. μΕ 
~ ηrοι <:>αψεγ αλΛοτε πtωι,σιοπ(tρό·ι_ω:: κr•'ι α")-
Λοτε πτωχικcίJς s. '· .... _, . 

), ~ι: J.τι';, <~αστω:ιένυ.: zυ,ίρεια. χρέη τη κιι.ταλεχτέιη και οί παχι•λαυδάτες 
. :τ.ευρε., , αιτινες ιισιιν t<f. περι τ'- , ' , 
σχετικού I ί ·- eϊ ' ' -U.~ ΠΛευρα; μερη τοi) χοίρου μετιi του 

• ' ποι;., υ. ,υ.τισμε\'u: και χιιπνιζόμενα 5, 

- ll,uλ!,Jr~ις ~~· ,τοίς Βυζιητινοίς κειμένοις (lΙ•ωpέρσντ(η ταριzι::υηl χοέ-
•.ιτα, τα οποιι,ι εΛεγοντu rl:rιir.rιαιi, (ϊτινα Υ.ιιτιλ τιλ Ι,· , . ·~ 
"ζ , ~ , , εωπονικα, κυ.τεσr.ευ-
α 0\tO αφuιρuυμενων τc7n ΟστcίΊν :xai. επιπrισ ' ' ' 
j. (}.'" - .~. ' c" ' ' σομενου με πεφιη•νιιένον J.-
' "' του ει-, τον ηι.ιον Εκτι{}εμένου κρέ(ηο· ι 'Εταοιχ , ι, "' , 
κρέατα rιtγ(:Ον (3 - I; , , -;. · • " .ευοντο οε τοτε 

, ' σων, πρσ.ιιιt(Ι>ν κιιι f:λάφων, <ΗJνι']'\'}ως 'ε' , ' 
ιιαλιστα '·ι ' , , - υ χοιρυ)'\, κείμενΗ 
, , αΙαφερουσι κιιι «zοιρου Ίlμίτοιιον τιί.uιzος) s 

Καi. ετ;ρωγον μf:ν τι:ι χοίρεω τιι~•τι,ι ταοίχη :χα[ Cιλλ(Ι)'\' ., -
τοϋ κράτους o'L :χJ.τοι:χοι χυ , _ cr c " • επαρχιων 
Θ I , , , ' : ' " ρ ι ω:. uμως οι Καππciδοκες~ f'ρη~ιόριο,.. ό 
εο ,ογος αναφερει «το ταριχευτι\ν :τταο' 11μLν δψον» ::ι_ κ ' ~·-ι ' ~δ' " 

~ ατ ει;οχην ι οι 

1 Εiς δημώδες ποίημα τοϋ 
Grecs, Bibl, Gr. νulg. 2. 54. 91) :Ε' αl~'\'ος (L e g r a n d, Chanchons populaire!'; 

αναγt'\•ωσκομεν τοl•ς στίχους : 

ώσα, . .λαι.ιδί κουρουπιαστΟ ι'Jκτω χρογ&·ν κ;' δ, 
-'δ' " , l , ι εκα 

~Ή 

2, 79). 

ε ι-:τσι \'αι ε ς τΟν άγοιιρο βλογητικη γυ·ναlκα. 

παροιμία 1\δη εν τΓι συλλογf! το- \V (Ν' 
υ arner , Π ο λ ί τ ο υ, Παροιμ. 

s Ή , , 
παροιμια εν Θήρι;,ι. καΙ. Μάνη. 

<Δ' δ' ιηγησις παι ιοφραστος τών τετραπόδων 
ner). ζψων, στίχ. 379 (σελ. 154, Wag4 

5 Σ τ. Ξ α '\' 1.'t ο υ δ ί δ Δ 1}' , , 
φραστον τών τετραπόδ , .-... , ο υ(Έ cζορ ωσ.εις ~αι ερμηνείαι εtς Δη'ιγησιν παιιδιό-

6 
00

' ι.,ψων u αντι·να και Νεοελληνιγ.ό. Χρο·νικά, 5. 3!JS). 
'!'k! κ~)Vστα'\-•τίνου Πορφυρο'Ι-'8'\'νη'του 
~r ι ~ ο h '! 1 ' ''Έκ-θ-εσις, 464 1 
~ s ι c - ιv ίί 1 Ι e r' Acta et Dί loma.ta 6 " ' ' ' . . 
&πόφην iιπεστήρι'ί::εν δ Γ Χ ζ δ' ' Ρ, sι : . ~46. Οτι το αποκτιν ε1·ναι τΟ 

"' ' '=' • ατ ι ω~ις εν Αυηνας, τομ. 22, σελ. 207 Η .. 
' Ι εωπονικά, ΙΘ' κεφ 9 3-ο· · 

1 ' • ' • 
8 Σ 'δ υ ν ο η Π α π α δ η μ η τρίο υ, Theodoros Prodromos, σ. 295.· φ, 

Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΣυμβολtΊ, 3. Gl. 

' Ρ. G. 36, 544. 

ΒυζαΥτιγώ·ν τροφαl καt ποτά. 39 

-rfι; Εν Πι)ντιρ Πα φ λα yον(ας 1, γόJιδ,ην η) παρασκεύυ.σμα r.αλοϋντε; .s, uϊ

τινε; και διlι. t1\ν ύπερβολικ:1)ν αυτοί) zρ11σιν ψέγονται 3. 
'Ο τgόπος ούτος τfις ταριz.εLας, δι' οδ &.ποτελείτιη δ κοινότερον Εν 

τιΊ 'λνιιτολύ χ.αλούμενu; πaστουρμδ.ς 4 , είναι Εν μεyάλη καl παρ ημίν 

'/.U ι'ισπ. Ο Vτω; Εν Κ ρ ιίτη, 1καρίιz,, Ρόι"ιφ, ~-'lιΊλφ κιιl ΝJ.'ξο) dπύχτι, χιιi Εν 

Κι'1πρφ (lπόχτιJ', Εν Σι1ριμ δ' (lπόφτι λέγεται τΟ κρέας, μάλωτιι tO 1)μίτο

μuν τριίγου η αΊγός, τι) όποί.ον &λατ:ιζόμενον 1\ καπνιζΔμενον 'ξηραίνεται 

εi',ς τΟν ·llλιον ·I\ τΟν &.έριι και φυλάσσεται UJς προσφιiγιον . 

ΙlαρCι τΟ dπύκτοι αναφέρεται -ύπι) ηίηι μεσαιωνικιjjν κειμένων κιιl τΟ 

d.πdκιν '\ τι) δποi:'ον ·-fiτo Επ' "ίση; ;ι:u:στΟν 1\ καπνωτΟν κρέιις, τΟ περi 

τolJ; '\'εφuοU; δμως 6 , τΟ δποi:'ον, ιbς καL τι) U.πόχτιν, παρεσκεύαζον οί Κρfι

τε; i'oπL Ηενετοχ'<!ιιτίας, καi σιΊμερον δΕ παρα<iκευ,1ζουσι -τ_ 

CΑλατίζοντο δε τα clπάκιrι, τlι-. δποi:'α. ο\Jτω καλοUνται σΊΊμεQΟ'V εν 

{:)vιiκη, Κσ1\τη, Κεφυ.λληνί(~' Κιιππαδοκί(-t κιιL ΠελοποννιΊσφ, εLτε Ίσχυ

{.Ιώ;, ε'ίτε Ελtιφρότερον, δι' ι'Η.ιyωτέρου Uλατος, όπότε Εκαλοϋντο dκρά

πασrα 8 • 

Τέλος ιUς ε·ξaιρετιχόν φαγητΟv ΕiJεωρεi:'το κα'ι U1ς φιλικΌν &.πεστέλλε-

1 Ή Παφλαγονία, δ'fiεy f,στi. ταρίχη Χρέα τα ϋεια : κ u Γ t 'L - D ι· e -χ ι, :01i
Cl1aetίs l:>selti scι-ίpta ιninora, 2. 284. 2. Π β. κ.α.L τ a. f e ι, Enstathii opusc. 3δ3. 
78, Ό π ο λ υ δ ε ύ χ η ς ε'\' τι)) Όνομαστικψ του, 6. 48, πλΊ'jν U.λλω'\', dναφέρει 

ταρίχη Πο'\'τικά κα'ί Φρύγια. 

:ι Κατiι. τΟν Κ α ι σ ι_ι ρ ε ί α ς 'Α ρ έ -& α ν, σχολιdζο-ντα του Λουr.ια·νού '0-
νειρ. 11 'Αλεκτρ. 22 : τΟ f_κ συ(Jς τάριχο::;, δ νϋν γ ό ·ν δ η '\' Παφλαγόνες φασί. Σ. 
Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοϊ:ς σχολίοις τοϋ • Αρέ-&α λαογραφιr.αl εLδt'ισε~ς (ΛαοΎραφ. 4. 
251). 

3 Τ ι μ α ρ ί ω ν, 47 (Ε 11 i s s e η, Analekten, IV. \J2}. Ν ι κ Ίι τ α Χ ω,, ι

ά τ ο υ, Χρον. Διήγ. 661. 3. 
Δ 'Εν Πό'\•τφ καt Άνατολ'fi ό παστουρμdς κόπτεται εiς μεγάλας λωρίδας, 

άλατlζεται καl ξηραίνεται εtς τΟν 1\λtο'\' χριόμε'\'0ς μiο τσεμέΛ•, εtδος μουστάρδας. 

Πβ. Ι. Β α λ α β c~ "'η, :\{ικρασιατικά, σ. 225. ~- Β α κ α λ ο π ούλο υ, Ό Συλ· 

λαϊ:ος, σελ. 65. 66. Ξ ε ν ο φ. "Α κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικιl Κοτυώρω'\', σ. 83. 
5 Δι{]γησις πωδιόφραστος των τετραπόδων ζψοη•, στίχ. 378 (\V a g n e r, 

Carmίna, σ. 154). Poemes, IV, 166. 
6 ~y π α τ ίο υ, Περi τ&ν μερ6)ν τού σ(όματΌς ψόαι καί ψοιο.l αί σάρκες αί 

πeρικείμεναι τοϋ νεφρού, τιl λεγόμενα α π ά κ ι α. Dn Cange f,ν λ. ψόαι. Βλ. Υ.αi. 

Α. Κ ο ρ α i'i, 'Άτακτα, 1. 204. Θ ε ο φ ί λ ο υ L α τ ρ ο σ ο φ ι σ τ ο ϋ, Περί. της 

τοϋ U.ν-θ-ρ(ό~ου κσ.τασκευi]ς, 5. δ; «τούτους το\Jς ραχίτας μύας όγομάζει 1i κoι"Vij 

συντj{)εια d n ά κ ι α». 
1 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ i, Συμβολή, 3. 61. 
8 Poerues, ''Εν{}' d.Ύ. Α. Κ ο ρ α 11, Ξενοκράτους καt Γαληνοϋ περ\. τής απο 

τών iνύδρων τροφijς, σ. 177.178. Έ'\• τφ C. G. L. 2. 224. 2, φέρεται: Cι.κρόπαστο'\•· 
praesalsum. 
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το δώρον ό ταριχευμένο.;: μηρΟ:;; τοϋ χοίρου, τΟ χοιρομέριον 1 . 

<Έ,, ntlν προσφιλίtιν ιlΟεσμάτων τιϊη• Βυζαντινών &.πετέλο-υν καi οί 

&.λλάντες, οϊτι1 ες έί.έγοντο καi ί.οκflνικα ::, &λλU κul έντερα s καi γεfJρα '· 
<'Οταν δ' fy ηΊ 'Εκtrέσει τfις βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορ
φυρογεΥνι]του λέγεται δτι δ f:πi τfι; τραπέζης του βασιλέως Οφείλει Uγο

ράζF.ιν «j:3ερζίτικuν καi νεUρο\'», περl dλλάντων δέον νU. νο{ισωμεν δτι 
πρόκειται 5 • 

'Εκuλοliντο δ' ιlπ' 'ίσης oL .&.λλαντες ::.ω.i σαλσίκια (saJsiciaJ, κατιl 
συνδεδεμένους διl δα κ τ ιiλους πωλούμενα κιι:l οίον.εi &λυσι ν δ.ποτελοίiντu 
ετρώγοvτο μΕ σίναπι, μουστάρδαν δf}λα δι'ι 6 • 

'1\ίιν συνι'μ1-ιl)ν τροψ<ίη• τάη' Βυζuντινών ljσuν και τιl Φά, UπΟ τΟ Uνu

μα δ' α:δτU έvόου~· και τU τcΟν κατοικιδίων δρνίιttωv κατ' fξοχ1Ίν, ιlλλU. 
καl τU τών χηνών, νησσΠJΙ', περδίκων καi φασιανών 7, 

1 Διι']γησις παιδιόφρασrος. σrίχ. 378 (σελ. 16:!, \Vagner). Η i p 1) ο 1. Ν ο i
r e t, Lettres inέ:dites de .vlichel Apostolίs, σ. U::'.. Τιί. χοιρομέρια άJς f.κλεκτΟν ψα

γη'{;όν ci.ναφέρΟ\'tαι βι;ιαδιJ r:_.c:ι,)O'\' καi f.ν τ ψ Κριμικιρ δράμα τι Στrί:.ilιι (Α' 1U7, Β' 
121) και f.ν tQ} Φοριοuνάτφ του Φωσκόλου, Ε' 53. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ~', 2:uμβολιΊ, 
3. 6( 

2 ΊΊΊν λ., πλ1]'\' άλλων, αναφέρει και ό κ ιι ι σ α Q ε ία ς Άρέ 'Ο α ς (~. 
Κ ο υ γέα, Αί f_ν τοi.; σχολiοις του Άρέ{} υ. λαuyραφικαl. εtδτ]σεις (Λαuγ(.Ηι.φ. 4. 
2511. 

5 Άλλιiντε;· είδος f\·τέρου f.σκευασμένοu καί άλλανιοπόJλης ό ε'\' τ ε ρ U· 

π ρ ά τ η ς. Καi. έν Φερτακαίνοις rijς Καππαδοκίας ό clλλcl.ς καλεΤται f. ,. τ ε ρ ο''· 
(Ά λ ε κ τ ο ρ ί δ ο u, Λεξιλόγιον τοϋ έν Φερτακαίνοις τfjς Καππαδοκiας γλωσσι~ 
κου ιδιώματος, Δ. Ι. Ε. Ε. Α' 494). 'Εν Κύπρφ νυν λ ii" τ ε ς, .λέγονται οι ιiί,~ 
λάντες. 

Δ Κ ω ν σ t, ll ο () φ u ο ο γ ε \' ν ι'] τ ο υ, "Εκ-&εσις τijς βασιλείου ταζεως, 
464. 4. 'Όρα δη 1Ί χορδιl του τόξοu καλεiται νευριl και νεiiρον {1 αUτ1l Χατα τΟ 
λεξικΟy τοϋ da Soωavera. 

lί Κ ω ν σ τ α \' τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν γ ιΊ τ ο υ, '' Εκil-εοις tfjς βασι~ 
λείου τάξεως, 464. J. 

6 Λ ε ο ν τ ί ο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίο.; Συμεών του κατα ΧριστΟν σαλου. 
Ρ. G. 93. 17tl3. 17tH. Σίναπι πρΟς βρΟΟσι\' ά·ναφέρει καl ό Ά χ μ f. τ f.ν τφ 'Qyει~ 
ροκριτικφ του, κεφ. 205 (σελ. 161. 17). Ό άλλαντοπόJλης κατα τοitς Βυζαντιyοitς 

χρόνους έκαλεΙτο σ α λ σ ι κ ο π όJ λ η ς καl σ α λ σ ικάριο ς . .Βλ. τΟ "Ελλη
\'ικΟν γλωσοάρω\• του D u C a n g e ε" λλ. Ό Γ. Σωτηρίου, Όράριον, σ. 19, 
τα σαλσίκια ύπολαμβάνει όJς άλιπάσtους lχi}ϋς, εκ του παρατι·-&εμένου δμως κει
μένου του Λεοντίου σαφώς φαίνεται δτι περl ιlλλάνtων πρόκει'tciι. Tfi σιι.λσίκια 
&ναφέροΥtαι καί ι~ν τφ Κοητικφ δράματι ΣηΗtη (Α', 106) και f.ν τφ Φορ,ουνάτφ 
τοϋ ΦωσΧόλου (Γ', 550). 

Ί Ά χ μ έ τ, Ό\ιειροκρ., κεφ. 250 (σελ. 206. 22). 'Ιωάννου 'Α κ τ ο υ α~ 
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' ( Q ' c ~ ' τ{δν των 
''ΕτρωγGν δf: rιί. τότε nf. φυ. τ(Jηι ορν υων; τ:ι. ;πο_ια ;ι ε τα , , _ , ,.. 

~ - , " ι ν των 1 :χα ι τ υ ο ποια η σα ν και ει~ τα~ 
φασιι_ινών ε·Ηεωοουντο %(Η αριστα :τα - · .- . 

1 

οl·Δυ.ς τ(ί)\' πενλτ:ων ι'ίφ&ο\'•l :ο, ε'\: τε t~ζεστcΊ 1Ί Α;~·ί 31 ()ραστ,ι\ δ~::·ιι δη: 
"tε ο'~τα" εοιi'Ι]ιιένα δ1]/α δ(ι-1 ε'ίτε z,n ταγηνtστα η τηγανιστα ειίε και 

ε ι J~ , r , ' ' , , , , , . 
δι' UγιεινοU; λόγου; Χα!. UJμιi, ροφητtί 15 κιη τι"ιρακτιι._, τρομ,ητα κω,οuμε-

' δ' ~ ι ~ 1 QΟντυ.ι 8 
να 7 καl όπτορροφητα α κο μ 1\ uναφε · · , , _ " 

τα ωα ε~ιίνοντο και ;τγικτd lj lξεφfΙά, βραζόμενα εντος" {}ερμο~ υδυ.~ 
. ' , !Ι -, . \' μη ς ' 

ο ~ τ-1Jν παοασΧευ·ιΊν τG)'\' όποίω\1 οϋτω :rεριyραφει αυι.ος ο 1 ιγινΙ Λ • 

τ ~) - , ' ' " · ' f.ι uίου 
((τα1iτα δε γίνεται &ναδευ 1'tέντα (bμU μετu; yαρου και οι νου Χαι ·' , 

' <I δ' ο 'Ο 1)' ο·~· fσκευα-χαl fν δtΠλ(()μαtι σ·υιιμέτρως πηγνυμενα» ουτω . ~ "QLJU:.Gl ~·' "'..- • 
·• δ' ,,,~,τc'ι δεύσαντε"' ιιετ' Ελαίου και γάρου και οινου βραzεος, ειτα 
"'συσι .L "' • , , , 

Εντιi1έιωι τΟ &vνείον ϋδωρ f.zσύση κυ.:χχάβΏ {}ερμον και πωματισα;ντες 
· ' ' · ' 'j") ' 'ΟριΒασιο· cιVn\ν δλην Uποκαίουσι μέzρι συστασεως μετριας». ε ,ος ο_ Λ 1 ~ 

!" ,Q' αν στίz. li) διιιλεί περl. Φιi)'V (<επιzεομένων Cίνωi1εν ταις ι.οπασι_>. 
ε 1 υ , , ~ . 1 δ ~ - ί π οι 

~ΕπειδΊ'Ι δf: ηίη• ψηνομένων διερρι'ιγνυτο ο ψΛ.οιος, ια τουτ~ ο ,·-
λοι πρΟς &.ποφυγJ~ιν τ·ής διαρρ(ιξεως, πρΟ τ1'ϊς δπτ{ισεως, !iβρεχον τον φλοιον 
δι' l)δατος 1u. 

- ~ ' Jνιιιρέρεται μεταξU τών οl.-Έν Κατωϊταλ.ικό) μεσαιωνικ(ρ έγγριιφφ 

' .. .<ι- -ι:οίJ Ί 1.uχικο0 πνεύματος (Ι ιl e 1 e r·;- Γhy-
Q τ: 0 -u, llεQI- tt!Jν ε:νεργεt&ν κιι.ι :ταυ ω\' 

sίci et medici Gι·aeci ιnίnore~: 2. 37U). ,.. _ 
1 Ι{ · 'Ο β α' σ, 0 " 2 4;-J 1 3. l?ι. 2 (σελ. -1:2. 1, ι6. lι). Π α ii λ ο ς 

α τα ρ ι . ., . · • • 

Α t Υ ι. "Τ1 τ η ς, 1. SB (σελ. GO. l?). · 'fheodoros 
2- ·ο π ρ ό δ ρ 0 ιι 0 ς (Σ υ '\' ό δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ι ο υ, 

Ρ d 16') ε\ ..... ε .' "(j)(( ι'γ•νί{}ων tΥ:ιν καi οί. ο[κοι πλή{}ουσl\' U.εί και το)\• ro romos, σ. oJ '" • " ,_. , 

πενι1των)). ' c .<ι' ' - α υ τ ο~ 
3 Ί' 1 ' "'· ' ' π/έον f·'Ι"\l1fντα λεγεται εψuα, και "-οι\•ως ρομψ;α' τα ιιε επι • ._. · 

Χ ό λ λ η τ α, Σ Ί1 {}, 124 7. , • . . 40 ' ' Ο j) ι σ ι ο ·· 2. 46. 5 (σ. :.... 4 Τό. ψ(ι, έιιη']\'0'\'tΟ καί εlς {}ερμην ΠΠΟUΗJ.\', Q ι ' ~' 

Ω). Σ {1 tl, 124. lB. . ) , Α 
~ 'Α χ μ έ -ι:. 'Ονειροκρ. "Εν&'&,,, Ό Q ι j1 α σ ι ο ς, 3. 3. 6 (π. 71. 25 · -

\' ώ ν υ μ 0 c, 2. 260. 263. 266). , 
83 6 ·ο ~β ά σ ι 0 ς, 3. 15. 2 (σελ. 76. 17). Π α ίJ λ ο ς Α ι. γ ι ν η τ, η ς, 1. 

(σελ. 60. 1~). 'Αχμέτ, 'Ονειροκρ. ''Εν{}·' άν. C. (~.Ι~. tl. R\5. 9. 'Α ν ω ν υ μ ο ς, 
2. 259. Σ {J tl, 124. 9. 

_,' ' ].] α υ- λ ο ς Α t \' ι ν i1 τ η ς, 1. R3 (σελ. 60. 
1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 'Ένv αν. 

Ε Α' ' Ί" r·ε'χρι τοϊ:• 1cετρίφς συστij\•αι λέγεται τρομητιi 19) Ά ,, όJ '\'υ μ ο ς, " νυ α\'. α ~ 

(Σ iι tl, 124. 6). . . . , 
114 

οο 
8 p i e r r e ~ 1'1 a r i e Ι3 r u η. La νιe de saιnt Dosιthee, σ. · "" · . 
9 Σ 11 {!·, 125. 2. ΙΙ α υ λ ο ς Α ι γ ι ν ·r'1 τ η ς, 1. 83 (σελ. 60. 20). 'Ο ρ ι β α-

σ ι ο ς, 2. 45. 6 (σ. 42. 1~). , 
δ Ίατιιικίδν f!Ποtn]ιιάτων και φυσι-1.0 'Α λ ε t ά ν δ ρ ο υ 'Α φ ρ ο ι σ ε ω ς, <.: 

~ίΟν ;τ;ρο 'λημάΊων τ() Α (Ideler, 1. 3!)). 
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κι.ακιϋν σκευιίJν καl σφουγγατΕρ0Jι 1 , τηγιίνων δηλαδ1'1 1] σκείiο~ Εν ιiJ πιι

?εσκευάζοντο τι! ταγηνιστU Q'Jά κui δ·rl τΟ σφουγγάτοΥ Ul σημ~ριν1'ι. Ομε
Λέττα), τΟ όποΙον &ναφέρεται καi εiς τU. Προδρόμειιι. ποιι]ματα 2 κu.l παρU. 
L":(tχλίκη 0• Ό Ιlρόδρuμος μάλιστα &νιιφέρει κιΛ δι.πλοσφουγγr.ίτοιι -t. 

ΘU παρεσκευάζετο δf: τιίτε, δπ(ι_)ς καt σ1]μερον 1 τΟ σφουγγtiτον εκ 
Ηt(.Ηιχ-&έντων Ορνι{}είων ψών, δι<J. τής ί •• ()μως {}U. ·ύπενόουν, 'ίσως, κυλ 
UλΊ,ο είδος τηγανιστοU μαγειρεύματος σ. 

ΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΤΑ οι~ΝΙΘΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 

Τοϋ κρέατος τ{(Jν ΟcινίιΊ-ων εUπεπτότερον 'Ι'ιτο τΟ τών πτηνιJη• '\ ι:iΗ 

μεγιiλη έγίνε·tο χιη1σις εν tίi μαγειρικιΊ. '_li;χ t(jj\' ΚUtΟικιδ((ι)\Ι λοιπόν Πt'lj
Vf'O\' συχγ<Jτατη οί Βυζυ.νtι νσt πρόγονοί μο.ς Ετρωγον τΟν αλέκτορα, πε
τι::οιό,·, ()v καi εί'Jνούχιζον, 'ίνη παχι)τc.ρο; γίνετu.ι, δπότε Ελέγετο μΕ τ1\ν 
λατινικ1~1ν λέξιν κ<iπωv 7 κu.i. τ1iν ι'JρνιfJα, ήτις καi κόττα Ελέγετο 8, Οτα.ν 
δ' 1'ιτο εξαιρετικι'Ος Παχεία καβάκα, 11τοι Κακκάβα, 1i κικκαβίζουσα δfιλα 
δ1Ί 9

• Τ<'ι μικρcJ. Ορνί{}ια εχιιλοiiντο δρνιffόπουλλα. 

AL ΟρνιΗες, αΥτινες fΛ}εωροUντο νοστιμcόταται, δταν 1lρχιζuν νU. Q)σ
τοκοUν 10 Ίϊ&ελσν οί πρόγονοί μας να είναι παχείαι, μ~ Ολον Οτι οσχι διU. 

1 1' r i n c h e r :t, Syllalnι!, ;:)4-2. 
:ι l_)σemes, Ι ΙΙ, [J4. 

:J Σ α χ λ i κ η, 'Αφ1)γησι.; .παράξε'\•ος, στίχ 79i (f:κδ. Παπάδημητρίου). 
1
' PoCιnes, III, 54. 

, 5 Λέγω τοi:ίτο, διότι έν Πό·ντο.;ι σφουγγάτον λέ.γεται πίττα παρασκευαζομέ">•η 
με γλυκοκολόκυ'\•·fiψ,• καί ψά, σ φ ο υ γ γ iJ. τ ο ς δ' Εν τίi αύτiϊ χόJρf[. φαγητΟν άπό 
άλευρον άραβοσίτου μετft τεμαχίων κρέ.ατος. Α. Π α π α δ οπού λ ο u, Παροι~ 
μίαι {Άρχεl:ον Πόγτου, 2. 71). 

6 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 42. 1 ;.:αl 3. 17.2 (σελ. 40. 2U, 79. 24). Σ iι tl-, 80. 4. 
Ά ν ώ ..,. υ μ. ο ς, 2. 278. 279. 

7 'Α ρ κ α δ ί ο υ Β α τ ο ;τ ε δ ι ν ο ϋ, Άγιορειτι~ά ανάλεκτα, Γρηγόριος δ 
Παλαμάς, 3. 210. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολ1ι, 3. 60. 

15 Βλ. τΟ λεξικΟ·ν τοϋ Ήσυzίου Εν λ. 
9 Γαδάρου, λύκου καL d.λουποΠς διiιγησις ώραία, στίχ. 25! ('ν a g n e r. 

Carιnina, σ. 131). NiJ'ν έν Ρόδφ fι παχεϊα καi μεγάλη Ορ,•ις λέγεται κ α κ κ ά β α: 
Β ε ν ε τ ο κ λ έ ο υ ς, ΒραχεΊ:αί τι">'ες <ταρατηρήοιης, σ. 7U. Δ ρ α κ ί δ ο υ, Ροδι
ακά, σ. 2β2, Κατd τόv Ή σ 1J χ ι ο ν· κάκκαβος• η λο;τCι.ς η πέρδιξ καί πάλι'\•: κακ~ 

κάβα· πέρδιξ. Είπε δli καi ό Θ ε σ σ α λ ο νίκη ς Ε υ σ τ ά {}ι 0 ς, Παρεκβ. 

1290. 40 : πέρδικες δέ τιΎες κακκαβίζουσι,•, οΊ'. καt καλοi:ί'\•ται δι' αt'nO κ α κ;.: ά~ 

β α ι. NU'\' εν Χίφ κάκκαβος λέγεται Ύί πέρδιξ, Ίϊτις και κακκάβα άλλαχοϋ. Βλ. Φ. 
Κ ο υ κ ο υ λ έ, "Ησυχια'\•ά, }:ν 'Α{)·η'\'0:ς, τόμ. 27

1 
σ. 86. 

ιο Σ 1] {}, 80. '· 

Βυζα'\•τινc:Ον τ:ροφαt καL ποτά. 43 

τοί•το είJ-&ετuι .τψ); δγιείιη 1 , δι'() οί εν τυ αyour~ :πωλοϋ\•tες αVτiι; Ε'ξ·-ίί-
ον ιιετΟ:. τέι.νης κιιi. Ε.πεδε(κνυον τΟ λίπο; των 2

• Οί κοιλιόδuυί.uι μάλιστιί 
"! η:ει;τι'ιοιlον .δη τι"ί>ν ()σνί{fων τότε (ιnJ νοσίι[Η(ηατον τιΊ κ.ρέα;, δ ταν δΕν 
u. - - -
tΙιl.::: π 1 ιρετ( f}-ε ro Cίφi}ονος ·{l τρuφ ιΊ, dλλ' ι ι J:,ταt μιΊνω των σκαλεύuυσαι 
τ·ι'ιν- εϋρισΚΟ\' 3! Uπ-ι1ρχον δΕ και oL πρΟ του μΙιγειρεύματος J.πuκρεμώντε; 
τLι δρνί{fια &πΟ κλc.ίδων σιΥκ·ϊ1;, διισzυριζόμενοι- δ τι ο\\τω τΟ κρέας α\Jτu)ν 
. , , ) 'I' . ' εγινετ~) ευκο ,ο Jρt:ιστον . 

"Οπως U.ν εz.η, 1cι δ.λεκτορi.ς συχνU. παuετίf}ετο εLς τr'ις τρuπέζας των 
ΒιJζιινtιν(ίη•, δι' Β κιι! ·δπερηφιινευομένη αϋτιι λέγει f.ν τψ ΙΙουλλολόyφ 
δτι τ1Ίν -ιράιγοι!\' κu.i δ·ι1 και δφτψ· .') : 

και βασιλείς και δέσποινες χι{t πdντε:; τ·ί\; συyχλι'ιτου 
' c ' ' ~ c. ' ~ 1 0'0 - ο ' 6 

κιιι ηliον η μου εζιιιρετο; απ ο Λ ων των ορνεων . 

'Η δρνις, τ:·1Ίν δποίαν οί εlδ{ίtε; δΕν !iτρωγuν νεοσφαyη, iiλλU.. μετlι 
ιιί. 1 ι1ι cl:π() η1ς σφΙιγ.ης 11μέραν f.ντ0ς ι')ξου; ci.lΙt1~j\' fμβυ{fί.ζοντες 7

, f.γίνετο 
~yi) μόνον f.κζεστιΊ, τουτέστιν i)ρ(ωτ(ι 8

, ιlλλU. κιιl ι)φηl παuαγεμ,ιζομένη 
μf. διάφορα καρυκεύμητα :ι. 

'Εκ τών χιιτοιχιδίr11\' επ' 'ίσης πτιιν(7)\' ;,:τQωγον κιιί τοUς ΊνδικοVς 
Ορνι.{}ας ιο, η 1Jρ11ιΠες τ1}ς 'Έ1ιτιας tι κιιi. τlις περιστερ/ις 12 1\ πcριστε

ρόποvλλ.α 13
• 

Είνιη γνωστΌν δτι οί Γωμαϊ:uι εl'χαρίστως Ετρωγον τU. iωγώνια' δρί
tετιιι μάλιστα ε'\' t(τ) {tεσπίσματι του ΔιοκλητιανοίΙ κιιl. Ί'Ί τιμ11 του Cl.ρρε-
~ Ι 11 Ο ' ' ' ' I 14 
νο; εlς 200 δηναρια, ητοι οκτω :;τεριπου JΓροποΛεμικιι φραγκα . 

ι Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 57. 4 70. 
2 Τ ι μ α ρ ί ω,., 46 (Ε l l i s s e 11, Λnalekten, Jν. 91). 
3 Κ λ ή μ ε'\' τ ο ς, ΣτQοψατεις, λόγ. Β', ;.:εφ. 1 (Ρ.ι;. 8. U33). 
ιι ){ ι χ α η λ Γ λ υ ·..ι a., Βίβλος Χρονικ1l, 2\::i. 5. 
ό 'Ι ο υ λ ί ο υ Π ο λ υ δ ε ύ ;.: ο υ ς, Έρμηνεύματα, σ. 21 'ίΌ 
6 Στίχ. 259 (\V a g n e r, Carιnίna, σελ. 187}. 
1 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 9 (σελ. 98. 9). 
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 6. 1 (σελ. 101. 23). 
g Βλ. τό έπίγραμμα του Π α λ λ α δ Π είς σιτε<Jσιμο'\·~ Έλλην. 'A">•fi-oλ. ΠΙ. 1· 

&ρ. 484 (Stadtmίίller). 
10 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 55, 467. 
1.1 'ΑσLζαι Κύπροu, Β', κ εφ. 295 (Κ, Σ ιί -& α, Μι::σ. ΒιΒλ. 6, 488). 
12 Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 6±. 437. Ε U σ έ β ι ο ς 'Λ λ ε ξ α γ δ LJ ε ία ς, 

p, G, 86', 444, Σ ή il, 86. 22, 'Ο ρ ι β ά σ' ο ς, 3. 2. 17 (σ, 70, 24), Ά χ μ έ t, 
'Ονειροκρ. ~εq;. 291 (σελ. 2Β6. 1δ}. F ο η r m γ - L e r ο y, Βίος τοϋ fν άγίοις πα
τρΩς {1μ&ν Φιλαρέτου, Βυ'ζfiντιον, 9. l!j'ϊ. 24. 

ιι Σ 1'1 {}, 86. 12. 
14. Λf 0 m m s e n -Β 1 ίί ιn 11 e r, Der Maxίιnaltarif des Diocletian, σ. 79. 

Η e h n, Die Kulturpfla.nzen ιιηd Thiere, σ. 305 έξ. 
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Τ1\ν συVll·&ειαν ταύτην συνεχίζοντες καl οί Βυζαντι νοl εUzαρίστως 
Sτρωγον τα παγώνω:, τοUς Δfηδικο·Vς τα<Vνας ·1-\ το·L'ς Εκ ΠαιόνωΨ δρνι1Jας, 
Οπως τα Εκάλοuν 1, τών Οποίων δμως τΟ κρέας Ε{}εωρεϊτο δυσπεπτότερον 

τού τcΟν !i.λλων πτηνών, οίον κιχλών, κοσσύφων, τρuγόνος καl ν{jσσης ~,δι' 

δ καl δfν Εμαγειρεύετο &μέσως μετc'ι τfιν σφαγ1Ίν τoiJ ζc(Jου 3, 

"Η δη λοιπΟν Επl τcΟν zρόνων τού Κ λ 1]μεντος ot γαστρίμαργοι Επιi
νουν το.Uς ταώνας ,1 τfι; χρl'Jσεως i'\' πUτcΟν (JJς βρωμάτων μνείαν ποιείται 

καl Ο 'Αλεξανδρείας ΕVσέβιοςu, κατU. δf τΟν Θ' αLώνα καl ό ~Αzμfτ Εν 
τ(ρ Όνειροκριτικψ του 6 , 

ΚαL 1l dπαλλαγ1) δf διαφόρων μονά>11 , άις τΥjς toiJ Βατοπεδ{ου, ι'Jπ(ι 

Νικηφόρου Βοτανειάτου, &πΟ τ1"ϊς παροχής ταών, φανερό)νει Οτι ο·ί•τοι 
ετρέφοvτο πρΟ; σφαγ{Jν -ί. Με τα ταίiτα ό λfιχα1)λ Ψελλός, παρU τυ·Uς γιι.

λαί}ηνοiJς Ciρνας, ιJ)ς τρόφιμα, fπαινεί τοi)ς ταcίη•ας "', βραδύτερΩν δf καi 

δ Ι. Τζέτζης τοi•ς εκ Παιόνων Ορνιι'tας 9
J καi κατU τοUς μετd. η'1ν ιϊλω

σιν δΕ χρόνου; καl δ·1) κατιl τΟν ΙΖ~ αiάJνα μεταξl! ηίlν Ciλλω1· τροφ{iη• 
εν ΚρΙ]τυ, άναφέρονται τU παγώνω 10 • 

Τών εξαιρετικιtη' παρα--l}εμciτων iΗtεωοεϊτο δ πέρδιξ, τΟ περδίκ.ο· 11, 
Οπερ αlιτοεπαι νούμενον λέγει : 

εμένα πάλ' οί (:\ασιλείς εlς γείiμά τ'Ους μΕ τρώουν 

κι' ο!. Ciρχοντες, οί ευγενείς εlς πρόγευμα καί δείπνον 

καί πλούσιοι fy&έλασιν πτωχοί καl νά με είχαν 12• 

1 Έ\ι τοις ΓεωJίΌ'\'ιΚ()'i:ς ύπ{Lρχει ίδιαίτερον κεφάλαιον (βιβλ. Η, χεφ. 18) περl 
του τρόπου τijς διατροψi]ς καί f.Ιερα:ι:είας τ6Jν ταό)νω'\•. Βλ, καί Σ 1] {}, 1Ufl. 1. 

2 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. ±2. 5 (σελ. 40. 30). 'Α '\' ό) ν υ μ ο ς, 2. 2Dί. 22, 260. 2. 
8 Ό ρ ι β ιL σ ι ο ς, 4-. 2. ί (σελ. 08. 5). 
4. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 3. 1 (σελ, 156. 15, Stiihlin). 

Ρ. G. 861, 4c14. 
6 'Α χ μ έ τ:, Όνειροκρ. κεφ. 287 (σελ. 234). 
7 Ά ρ καδί ο υ Β α τ ο π ε δ ι ·ν ο ϋ, ΆγιορειτικΟ. J.νάλεκτα (Γρηγόριος ό 

Παλαμiiς, 33. 2!0). 
i Κ ιι r t z - D r e χ 1, Mίchaelis Psel1i 5Cripta minora, 1. 338. 
u Ι. τ ζ έ τ ζ ο υ, Εlς τ·ΙΊν παρθενομάιηυQα ι;οU ΧριστοiJ Λουκία'\' ύπόμ'\•ημα 

j·Jράχισ,ο\' (Α. Π α π α δ ο π ο ιΊ λ υ υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, Varia Graeca sacι-a, 83. 
~2). 

lo Φ ω σ κ ό λ ο υ, Φορtου\'(iι:ο.;, Ε. 71. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολι'ι, 3. 60, 
11 Χ ρ υ σ ό σ τ; ο μ ο ς, Ι>. G. β±. -Η\'1. Ά χ μ έ τ, '0·\•ειροκρ. κεφ. 194 (σελ. 

2ii7. 22). 

1:! ΙΙουλλολόγος, στ:i.χ. 201 (\V a g n e r, Carn1ina, σ. 185). Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 
Κυνηγε1:ικα f:κ τfiς Αποχi'jς τό)ν Κομ••η'\•riJν καi τrΟ-ν Ιlαλαιολόγων ('Επετ. 'Εταιρ. 
Βυζ. Σ:r:ουδ. θ', 15 ). 

Βυζα'\•τιηΟν τuοφαί καl ποιά. 

Τώ'\' περδίκων α'i'τινες συχη'ι. κα·αΊ. Δεκέμβριον μ-fινα πα?ετί·θ':_ντο 
' 'ζ - _, -ν π/ ουσίων καl τών ό:ποίω1• &:ριστΟ'\' προς βρωσιν 

εΊ.~ ταc τραπε α;, τω ! ' , , ~ ~~ 
':> ~- ' Λ έΙ or- l των περδίκων λέγω, αϊτινες ό)ς φιΛιΚΟ'\' απεστεΛ-

έ{}εωρειτο το σκ " -:ι , ' β') , ' 0 , δ- ν 2 τΟ κρέας, Lνα τ·f]ν σκληρότηπί. του &πο α .υ, εμαγειρε~υετ 
λο1το ωρο , s ~·- ~·, δ' τ-ν τροπων 
ου,) α'χιστον 'ιετ:U ιι(αν &πΩ τf]; σφαγ-fις Ίlμεραν ' Εζ οJ..ων ε ω , 

τ • ~ Σ ~ δ~ " τοτε ·ι:oii μαvyειρεύματο; ii;τηνε"ϊτο τ(J δφτ(J'/.• Πt'ρδίr.ιν. ημειωτεον οτι 
-;- , ' τ1]'\'ά 4. ί, πέρδικες η σαν οικοσι τα π · , 

ο. ' Π ' ~ ~ ε'ρδικrι" καί Ορτυνεc: Ορτύκια, U.ναφέρονται πορατι{}εμε-
αοα. τα·-:ι π . ·-:> - , _, , _ 

- · ' ' [' β - καΙ.. τΟ Υδιον πτηνΟ·ν εν τφ 
'\'OL 5 καi χλωροί, δ.λλύ. καί, πυ.στοι, (iJς JE αLOL 

Πουλλολόγφ λέγον : 

' ' - κ·.'ι τριι',.,, ,ι ι ε δ ταν 1<:f-έλουν 6 
• κι' &πο-&ετΊ'τν μF ποΛεμουν '-'· 

'Ε;τειδΊ'Ι δΕ τU πτηνΟν fτρωγε καl fλλέβορον, δι&. τ~ϊ:,το ο~ τρι6γον-
' ~ ' 'ζ " ' σ"J\'ε'ψ']~•ον κενχοον ' τες, 'ίνα άποφυγωιη την ΕΚ- του το ι' ιtΛη\, ' ' ' ~ ι ~- _ , 

"Οτι δf καi πρΟ;::_ δωιτητικο·l'ς (i'ΚΟΠΟi.Ις fγίνετο χρησιc: τΩΊ! κρεατο~ 

τιΥI:' πτην<Υi:J τούτου ~~ΙJ.V1'tάνομεν fκ τιJ:ιν lητρικιίJν βιβλίων s. , I ,, 

' ~ ' Ι ' οοφι'ι καl το τρυγο")•ιγ · ]lί3ιν τιίιν Ορτυκίων, {'/,ναφερετηι Ι•)ς εκ .εκτη τ_ , · , · , , 
1 

, δποΤον ftπρεπε \'ι~ τρι:ηεται το{!/.ιίχιστον μίαν 1cιμεραν μΕτ α τον _φο-
το , ') ~- '!. ·ο-ι'ντο 

10 '- c 'ι· 'ι· αι κ α τα του:: παλαιοτερους μα .ιστα αιωνας επη'\ -
νον , και α ι κ Ι. . , · -

-----------

' , Σz.?cδ1] ιιυ,\ς (R ο i s :-.: ο n a d e, Anecdo-
i Θ ι'. ο δ ώ l' ο υ Π Q ο ο ρ ο μ ο υ, 

ta Gr;e~a~ ~ i'~;~·ρ4:0~. Π ρ ο δ l' ό μ ο υ, Στίχοι f.ίς τούς ιβ' μfινας ιnxtraits des 
· ' 4R ,... Κ ιι r t z ~ D r e χ: !ι 'I 11 2 σ 186). Κ ε κ α υ μ f. '\' ο υ, Στρατηγικον, - L • ι· 

l~ s. · · · · τ t · tolae σ 41 Σ υ'\' -
"Ε'\•{}' ύ.'\'. 2. 4\) 2ΓJ, Τ !ι. Ρ r e s s e ι, Johannιs ze zae epl$ ' . . 
ό- δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ί 0 υ, Theodt.Ιl"OS Pr~ιlro~os, σ. 433. 

3 Ό ρ! β (.ί σ ι ο ς, 4. 3. 7 ισελ. ~f\. r)). Σ η Ί'j, S:J. 23. 
, , Π δ ,

1 1
.,1 τ 0 ί 0 υ, Theodoros Prodromos, σ. 203. Κα! ό 

4.Συ'Ι'Οο1j απα ~ . ,, " , }(, , 
· , • α- δ.ρzU.- του lZ' αl{\)'\•ος, Λr.γr.ι οτι Fν ρητη αι 

περιη"ητ-ijς Henn Castela, κατα τ '=' • :,. '· ' " 'Ο fHoc τοϊι 
•·~ 1 

, '"' , 'Ι•'Ί{:'\•ηc. Βουρα;_,ει, η, -
πέρδικεc. i'Ίσα'\" και κατοικιοια :τ.τηνα. ' • -
'Ε'ι 'ι '1"ι~ο1) λαοϋ καη'ι. τlj'\' -Τουρκοκρατία.'\'. σ. 15.!. . ' 

~ '.. • .. <"Α 9'-' ~ ' fl ΗΟ. 24 1 ω η\''\' ο υ Ε υ γ f-
i) Τ a f e Ι . Enstathn oρnsc. Δ..:~. ~·'· _, lJ Ί:, • • _ 

- ~, ~ , (Σ π Λ ύ. ιι- ;:τ n ο υ, Πηλωσλt1yεια, I. uυ. Η). 
'\'ι κ ο υ. l\.ωμη~ εκφρασις .C .' . ~ 194) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ ι(, Κυνη"{ετιr.r'ι. 

6 Στίz r)oo (\~7 a f! n e r, arιηιη.ι, σ. .. , Β ·.- Σ δ 
.· ' ' - π . Ί' '\' ι·Ι<~JΗ'Τ ']< 1αLρ 'L'L :του ' f.κ. της fποχ'i'jς τιtlν Κομ•·ηνfiι'Ι' και τι> ι'\" α/cα\0 .ο γ ω ,. . . , . -. 

Θ', 17). 
Γεωπονικά, 14. 24. 2. 

a Σ 11 fl, SlΙ, ::!4. , 
48 " 'I , · Π 0 1• υ δ ε 1) κ ο υ c. Έρtιη'\'εΊηι. ΩΌ ' .. 

~ ο -υ Λ ι ο υ • ·' ' ' ) Π ) 
('·ο β· 1 3 5 'J 2 17 4. 2. 7 (σ>λ. 9. ~, 70. 24, 98. G. ου,-

1 ο ι · α σ ι ο ς, .. · ' • • · ' 2 'JI"Γ 'Α . 
~ c · σ HJO) Ά '\' ώ ν υ μ 0ς1 · .:.~ι ι· Χ-

λοι O''OC, στίχ. i_Hil {\V a g n e r, arnnna, . " . . . ' ' ~2 " (':.δ· 
' ' , , , <Jt)l ( 936 15). Μ. φ ι ι. η. Περ1 ζφων Lδιοτητος, ι . ι εκ 

μ ε τ 1 Qyειρ. χε φ. "''- σ. - · 

Joh. de PaNn). 
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' δ ' ' ) αι ι υ.φνιοι κιχ .αι 1 , αί τρεφόμεναι δ1)λα δ1) μΕ δαφνοκόκκουc: αLτινες δΕν 

υπάρχει αμφιβολία δτι 1~U Εγίνοντο, 6Jς καl Gl]μερον, καl πα~ταί. 
χ -- ο ', ~ ' 
.L Q:lσις επ ισης εις τας ΒυζαντινU.ς τριι;πέζας; Εγίνετο καi. του κρέα-

τος του π~ηνοU φοίνικας, τΟ όποίον δ Γ.1ιχο3ιλ Ψελί.Ος περιγράφει UJς 

«:4) ~lηδ~κιρ Ορνι{}ι παραπλ1Ίσιον» :ι, ι'Ος νuστιμι~ηατον δ' fΛιrεωρείτο καl 
τ~ τη;;' ωτί~ος,_ ΧΟι'\'{Λς νυν &γριίικοττας, τΟ {Jποίον ε κει το μετα'ζ11 του 
της z.ηνος και της γερά νου 3 • 

!1ερi τής -1~δύτητος τοU κρέατος τοU πτηνού τούτου JJμίλησεν 1iδ-η ό 
Κυρηνης Συνεσιος \ ταύτην δ' Εξαίρον τΟ 'ίδιον πτηνΟν παριστcί.νεται 
Εν τφ Πουλλολόγφ λέγον: 

όπου μΕ τρ(;ηουν βασιλείς ιι.αl τ&ρχοντόπουλλcL τους"· 

, ΤUιν πολυτελών και πολυδαπάνων fδεσμ(i.tων f_{}εωροίiντο ι> και έπο
με_νως,μόνον εLΞ τcJη• πλουσίων τ(L; τραπέζας πηρετί1.'1εντο, οι' &πΟ Φιί.-
πιδο-- ο ο νι 1<Jε-~ ·ι ι - ' - ~ , , , ... -~~ φασιανοι, των uποιων συχνην μνείrιν ποιοlJϊ•ται ot συγ-
"Οαφείς 7 ΤΓη• {' L( - δ' ' ' 'Λ ι~ · , • ' _pu.:G" tνων ε το 'ι..ρεας ευεωρε'tτο πολJ-.όη• (J.λλων πτηνών 

ευπεπτοτερον, ώς π. χ. τ6)ν δρνί{}ων και ταιόνων s. 

, ~Ί\ς ~ημειω{}Γί δ' δτι οί φασιανοL tΊσαν Υ.αl κα.τοιχίtιια πτηνά, ι~)ς καl 
-εκ τω\' νομων φαίνε-cω s κ ' ', ~ ' ' ' - δ , -_ _ ·- , .at εκ της απαΛΛαγης ιαφορων μονων απΌ 
τη:;; πιιροχης tων tu. 

li ' ' ' ιtQU τους φασιανους μνημονευtέυ καl -11 φύ.σαα 11, ΠEQl τfις χρ1lσεωζ' 

1 Κ λ 1] μ ε'' -r n ς, Παιδαγ, 2. 1 (σελ. Η'ι5. 12). 
s Κ u r t z- D r e χ l, Michaelis 1--.~elli scripta ιnίnora 1 388 25 ε'' 
Β :Σ ' fl· ') ' ' . • _,, η,' , 1"'5. 13. Ο 'Α ν ι;J ν υ μ ο ;, 2. 260 λέγει δ τι ή σό.Q'ξ ~f]ς 
σκ/,ηρα. 
4 Ρ. G. 66. 1340. 
f• Στίχ. 50 (W a g n e r, Carmίna, πελ. 180). 
G '() Ά ' ιι α n ε ι α_ ς Ά σ τ έ Q ι ο ς, Ρ. G. 40. 16Η, όμιλιct «διrΊ. t'Jlν πολυδά-

πα-Ι'Ο'Ι' U.γορασία'' _τ&ν έ.κ Φrί.σιδος ι\ρ,·ί~1-ων~. 
7 Χ LJ υ σ ό σ τ ο μ ο c, Ρ. G. i'i8. 6Λ9 660 60 708 .. 6' 43"ι Ε,·, 'β , Α ') <- • - - -· • ' ' - • - • σ f.. ι ο c 

"·'' f::; ~'',>δ l),ε ι,α,ς~ Ρ. G. Hf-)1, 444. Ό ρ ι. Β {ίσιο ς, 2. 42.3 {nl'λ. 40. 28)·. 
Σ Ιji!. ι; ι: ... u .. Α. ι,}'_ ζ.ft \'δ ρ ο ς τ ρ (j, λ λ ι α'\' ό ι;, 2.61 (Pnscl1mann). J. Ί'tι;-
τ ζ σ υ, !< ... πιπτω,ω (<: r a m e ι·. Anecdota Graeca 3 HiO) ,, υ ' ' JJ . , , . , ........ νοοη απα-

δ η μ η τ ρ ι ο υ, Theodoros Proιlronιos, σ. 203. 'Ι ο υ λ ί ο υ Π 0 ί υ δ . • . _ 
'Ε ' . Ε υ κ n υ,_, 
~ρμην7υμ~ια, σ: 48. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ f.(, Κυη]γετικα f.κ τfίς ~ποχ1]ς n:Uν Κομν 1~~ 

νων και των ΙΙαι.αιολόγων (Έπετ. 'Εταιρ. Βυt. Σπουδ Θ' 18) 
8 'Α ν c6 ν υ μ ο ς, 2. 279. ~ · ' · 
9 Πανδέκται, 32, 60. 

10 ~Α ρ καδί ο υ Β α τ ο π ε δ ι ν ο ϋ, Άγιορειτικά ιlνάλFκτα (Γρηγόριος ό 
Παλαμας, 3. 210). 

11 Π ο υ Ί ? ο Ί ' • 361 ( ~ , • ' 'ο γ ο ς, στιχ. W a g η e r, Carmina, σελ. 190), 'Ι ωά ν-
γ ου Ευγεν κ -Κ' ,. ι ο υ, ωμη; εκφρασις (Σ π. Λ ά ,ιι π ρ ο υ, ΠαλαιοΧόΎεια, 1. 50. 
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του κρέατος τfις όποίας έν τή διαίτη όμιλοίiσι τα ίατρικU βιβλία 1 . 

Εlς η)ν Α'ίγυπτον κυρίως, ι"ιλλΛ κσ.ί εLς διαφόρους έπαρ.Χίσ.ς τού Βϊl
ζανtινοίί κράτους, οί εUποροι καί κοιλιόδουλοι Ετρωγον, πJ.Ύιν τrtlν φασια
-ν6'Jν καi tά')V τ-{ιώνων, καί τας άτταγiiς 2 -1\ dtταγ·;-j1•ας 3 1) ταγηνάρια ~, εl
δος περδίκων (perdrix petrosa) '. 

'Εκείνα δμως τU. :rtηνά, τών Οποίων συνηitεστάτη έγίνετο χρfισις, 
·-ίισαν αί γέρανοι, γνωσταί 1lδη καί παρ' αρχυ.ίοις, οϊτινες τ(ις fκάλΟύ'\' 
πτηνc'ι Σκυ{}ικc'ι. ·Jl τfις Λ_, βύης, Επαινο{η•τες μάλιστα τU.ς τfις Μ rlλου καl 
τδJν όποίων τΟ κρέας δΕ:ν Επρεπε νU. μαγειρεύεται εlJ{}Vς μετc'ι. τ1~1ν σφα-

γr'ιν 6
• 

Τοϋ πτηνοϋ τ:ούtου, τού δ ποίου ύπf\ρχεν αψ&ονία κατ α τόπους 7
, 

μνεία" c~)ς έξαιρέτtκοϋ Εδέσματος ποιούνται διcί.φοροι συγγραφείς. Οϋτως 
ό 'Αχμετ εν τrj) 'Ονειροκριτικcϊ> του όμ.ιλεl περί τoii βλέποντος κα1J' {(~ 
π·νους:: δτι ,;ρά1γει κρέατα γεράνων 8, δ ΣυμειJηι Σ{ι{}, περί τοϋ ζωμοU τό'Η' 
γεράνων 9, δ Θεόδωρο; Πρόδρομος αναφέρει τΔ\' f.ναβρυνόμενον δ' τι 
τψόγει 4:Πιοτάτας γερci.νους..- καί «το-U; δυσορεκτο1η'tας περl τοiις γερ&
νους δω. τΟ σ·ύνη&ες τ·-ϊ1ς τροψfJς» 10 καl ό Μιχα1Ίλ Ψελλός πάλιν τους 
τρc;1γοντας έ/.Λ.φους καί γερά νους 11

• 

Πόσον δε σύνη~ες φαyητΟν {}('ι ήσαν τli πτ-ηνU. ταύτα, φαίνεται καl 
δκ του δτι, πλ1Jν άλλων πτηνι'Ον, &ναφέρονtαι W::;; διαιτώμενα εl.ς τU.ς α-U
λU.ς διαφόρων μονών, αϊτινες καl διlι χρυσοβούλλων απαλλάσσονται τfις 

παροχfις α-ϋτών 12• 

9). Γ α β ρ ι 1) λ Δ ι' σ τ ο ύ '\' η, Ποiημα τού Άρμούρη, σ-ι:ίχ. !).>), Φ α σ σ l '\'U'\' 

έν XίC,fl λέγεται τΟ ιlγριοπr-ρίστερο''· 
1 'Α" ο'τ ''υ μ ο ι;. 2. 267. 279. Ά χ μ έ τ, Όνι::ιροκρ. κι::φ. 291, σfλ. 236. 13. 
ΙΙ Κ λ .,'1 μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1 (σι::λ. 155. Η) C. G. Ι •. 3'/_9. (3. 
rι 'Α λ έ ξ α,. δ Q ο ς Τ Q α λ λ ι n. ν ό ς, 2. 103 (Pnschmann). Ό ρ ι β ύ.

σ ι ο ς, 2. 42. 2, 3. 17, 2 (σr.λ. 40. 24), 79. ~G. C. G. L. 2. 32. 11, 250. 30. 
~ 'Αλf..ξα'\'δQος Τι.ιαλλι. ανός, "Εν{!' 6Λ•. Άν'(6'\•υμος~ 2. 257. 

Περl ιl-rτσ.γτΊν<•τν Βλ. Μ ο ηι 111 s e n- Β l ίi tn n e r, l)er Ί\[axίnιaltarif des Diocle

ι·irιn, nΌ 77. 
5 ΚrιτU. τfτν 'Α {I 1Ί '\'α ι ο'\' (Θ', 387f): ιί.τταγι1ς μΙκur!;τ μf-ν ιιι>ϊζων ?στl πf.ι,ιδι-

κος. (-ίλοc ()f κατ6.γι.,1αφος τ?ι. περί τιΊ Ι'ιlιτσν. 
υ Όρ ιBci. σι ο ς, 4. 2. 7 (σι:.λ. 98. (i). 
Λ ι β α ·ν ίο υ, Δύσκολος c:)λισ{!εν § δ {τόμ. G. ί'Ίfτ:3, Fδrster). 

~ Ά χ μ έ τ_, 'Ονειροκρ. κεφ. 288 (σελ. 234. 21). 

' Σ ή it, 3ό. 15. 
10 Σ υ ,, ό δ η Π α ,τ; α δ η μ η τ ρ ίο υ, Theodoros Prodromos, σ. 203. 306. 
11 Μ ι χ α 1Ί λ Ψ ε λ λ ο ϋ, 'Επιστολαl (Κ. Σ ά 1} α, Μεσ. βιβλ. Fτ. 401). 
li! Βασίλειο ς Σ ε λ ε υ κ ε ία ς, Ρ. G. 85. 577. Ά ρ κ α δ ίο υ Β α τ ο

π ε δ L ν ο \ι, 'Ένft' άγ, 3, 210. 
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Τf'Ον γεράνων, τιϊ:'Jν Οποίων αί σάρκες, διCι τΟ LΥώδες, σ1ηrιστ&:το νcl 
τρώγωνται με τα δύο &πΟ τής σφαγής 'Ιlμέρας Ι, ι~) ς fξαίρετον μέρος Εitεω
ρείτο 1c1 κν{ιμη 2

, 11τις Ετρ(Δγετο συμβραζομένη μf. οίνον, κρασάτ'η. ΚαΙ. εί

ναι αl,τΟ τΟ πτηνόν, τΟ όποίον Εν t(t> Πουλλολόγu) αVτοεπαινούμενον λέ
γει: fψf: 

τΟν τρόηουσιν οί βασιλείς μετU. πολλου του πό-&ου 
καi τρό>γουσι τα Ciκρη μου οί Ciρχοντες κρασάτα .'1. 

Al γέρανοι, αι όποlαt γενικιίις δΕν τρώγΟ'\'tαι σ·Ι]μερον, κατα τόπους, 
ώς ί •. χ. Εν Τ1lνψ, itεωρούνται νόστιμον φαγητόν, δύναγται δέ, καηl τό 
λέγειν τών χωρικών, να παρασκειιαιτ{}δ)σιν εξ α1Jtών έβδομ1]κοντα καl 
έπτα διάφορα φαγητά ,, ! 

ΈκτΟς τών όρνί{}ων, εLς niς τραπέζας τιtlν Βυζαντινιtlν παρετί{}εντσ 

καt Ψijσσαι 5 ·1]1'ησαάρια" καt πάπιες εiς τU.ς ~Ασίζας τfις Κ·ιJπρσυ καλού

με ναι 7
, συχνι~ δf. μνημονf.ύοντω καl αt χijγες Ι'ι t('t χη1ιάρια 8, αϊ τε Ίlμε

ροι ΧΗl αί Cί.γρωι !ο\ cίl\' χηνfiΙ'\' tι't. λίπη Παστωνόμενα εχρησΙ μοποωϋντο 

Ωι.ι!. μιιγειρικους πκοπούς 10
, τ(Ί ()f: 1lπαρ, (Jταν τ(L πτηνιL έτρέφοντο μΕ. ?)~ 

ρΔ\' γιίλακτος, έι'tεωρείτο λίαν εiJπεπτον 11 , 

Ot έν ΑLγύπτφ συνεί{}ιζον ·νι~ τρόηωσι χrγ1ιία, 'ίσως Οπτά, ιJ1ς διU 
' ) , , , , "Α" , ι' " , τους πι,ι; .αιοτερους χρονοο; ανrtφερει ο - υηναιος · ~ η και παστri, [Ος μαρ-

τυρεί ι} ιcΗσύχιος 13. 

Τ« Lατρικιl βιβλία δμιλο-\Jσι διΛ «τιl εv τοίς δ.μπέλοις ε.fιρισκόμενα 

ι Ό ρ ι Β ι.ί σ ι ο ς, 2. 4Η. 1 (ηιολ. 41. JO). Σ ·ι'ι {t·, ΗΟ. 11. 

;,ι Θ f. ο δ {;} ρ ο υ Π Q ο δ Q ι) μ σ υ. Σχέδη μυι\ς (R ο ί s s ο n a d e, Anecdota 
Graeca, Ι. 42d). · 

3 Σι;ίχ. 181 (\Vagneι·, σελ. 80). 

~ Φ. Κ ο υ;.-; ο υ λ F., Κυ'\'ηγF-τικiι. (Έπ::-:τ. Έταιρ. Rυζ. Σπουδ. Θ', 18). 
5 Δ η μ η τ ρ ί ο υ Κ ω ''σ τ α ,, τ ι γ ο υ π ο λ ί τ ο υ, Ίερακοσόφιον~ 303. 
G Νψ>σrι.: Η) '\'ησσάριο'\'' φέρεται εν τψ επ' όνόματι του Ζω'\•αρά λεξικαι. 
7 

> Λσίζαι κ ιiπρου, Β'' κ εφ. 296 (Κ. Σ ά {t ι.ι~ Μεσ Β ι βλ. 6. 492). π;ρί .της ε'\' 
τfl δια( η] χρ-r'ισεως τιΊJγ κρεάι:tι}'\' τijς ν!'ισσης Βλ. Σ ·ιΊ {t_ 71. 17 Η .. 

8 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60 70R~ 64-. 437: 'Ο ρ ι β ;_ί σ ι 0 ς, 2. 43. 1. 
{σf.λ. 41. 7). Άλέ~α'\•δρος Τρηλί.ιανός, ~.fil. Σiι.Ο, 121.17.Άχμέτ, 
'0'\•ειροκρ. κεφ. '293 (σελ. 237 7). Κ ω ν σ τ α'\' τ ί γ ο υ 'Il ο ρ φ υ ρ ο-γ ε ν'\' {1_ 
τ ο υ, "ΕκiΊεσις της Βασιλείου τάξεως, 487. JS. Μ α'\' ο υ 1Ί λ Φ ι λ η, ΠερL ζ(Ρω'\' 
tδι:ότ;ητος, 10. 12. Ί ο υ λ ίο υ Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Έρμηνεύματα, σ, 49. 

11 Σ υ ν ό δ η Π α π α δ η·μ η τ ρ ί ο υ, Theodoιos Prodromos, σ. 203. · 
10 Π α λ λ α δ rl, ΣκωπτικΟ'\' εrς τράπεζαν, •Ελλη''· Ά'\·iΊολ. Iilι, &.ρι-6·. 377. 

12 (Stadmίii1er). 
ι.:. Ό ρ ι β άσ ι ο ς, 3 17.3 (σελ. 79. 30). 
12 'Α -ι'τ ή ν α ι ο ς, ΙΔ ', 664Ε. 
13 Χέννιο'\'' δρν~{Μριόν τι κατ' Α'ίγυ,-ττον ταριχ~υόμενον. 

49 

πτηνά» 1, 11τοι τα uημερινα &μπελοπούλλια, τα όποία -&α Ε:παστιΟνοντο τι

-ιtέμενα εντΟς Οξους, U)ς και σ1lμερον εν Προύση καi Κύπρφ 2 • 

Τέλος, εκτΟς CJ.λλων πτηνών, οί Βυζαντινοί. πρόγο'VΟί μας ετρωγον 

καi τιl κιτρινοπούλλια, dφ' ο·ύ ό Θεσσολονίκης ΕUστά&ιος {}εωρεί λόγου 

Ciξια τα πτηνα «κα{}ά γε καl ό χρυσός, πρΟς δν ευ μάλα τΟ γένος τοί!το 
χρό)ζεταμ 8 . 

ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡλΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ 

ΠJ,3]ν τών κα' ονικών τρόπων παρασκευfις φαγητών, οί διάφοροι μά
γειροι, ϊνα τών κυρίων των την πρΟς τα &συν{ι-θ-η εδέσματα επι{}υμίαι· 

'13-εραπεύσωσιν, εφεύρισκον διαφόρους παραδό'ξους τρόπους μαγειρείας 

cκαινU πλάσματά τε και γοητεύματα, cΙ:ιν 11 κοιλία προκά1'tηται:ι, δ)ς λέγει 
δ Ι. Τζέτζης <, 

Μιμούμενοι λοιπόν καt τοUς dρχαίους <Έλληνας, οϊτινες παρέ·ι'tετον 

εl.ς τΊιν τράπεζriν των χοίρους παραγεμιστούς 5, παρέ{}ετον και λαπrJ.Qαν 

(=στόμαχον) μον{}υλευτψ.t. ΚατU τίνα δΕ. τρόπον δηι-&υλεύετο α-ϋτη μάς 

περιγράφει Εν Επιγράμματί του ό Παλλαδάς, Οστις όμιλεί περi δέλφακος, 

ού 11 γαστΎιρ είχε πληρω{}η παντοίων dγα-&ών, περιείχε δήλα δγ1, πλην 

αλλων, κίχλας και λεπτα τεμάχια κρέατος με τα πεπέρεως αναμεμειγμένα 6• 

ΠρΟ αVτου δ Χρυσόστομος δμιλεί περ\. πρc;ηου παρα1tέματος εΊς πο

λυτελΕ:ς δείπνον l)ρνι{}ος έψη{}είσης επ~ &ν{}ράκων, εσω{}εν δΕ πεπληρωμέ.

νης tχ-&ύων 7, είδος φαγητοϋ, τΟ δποϊnν -&(Ι fτρωγον ot γαστρίμαργοι· &να 
τους αt&Ίνας της αϋτοκρατορίας 11μών, &φ~ o·U κα.τU τΟν ΙΒ' αlώνα ό Τζέ

τζης όμιλεί δι~ «{χ{}ύας τυραννουμένους εlς Ορνι1'1ας καi Ορνι1'tας εLς 
Lχ{}ύας μεταπλαtτομένους» 8, 'Εγίνετο δήλα δ1'ι καl τΟ &.ντί{}ετον, τουτέ-

ι Ά ν ώ '\' υ μ ο ς, 2. 268. 
2 π. Γ ε'\' Υ α δ ίο 'U: Γεωργικα α,•άί.εκτα, σ. fi3-δ4. κ. χ (f. τ ζ η'( ω α'\'· 

ν ο υ, ΠερL άμ:τελοπουλλιώγ (Κυπριακδ. Γράμματα, i3 (1936), σ. 47). 
3 Τ a f e I, Enstathii opusc. 311, 65, Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Κυ'\•ηγετικά (ΈπΗ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Θ', 18). 
4 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 'ΕπιστολαL (C r a 111 e r, Anecdota (}raeca Oxoniensia, ΠΙ, 

168), 
5 Ά {} ή ,, α ι ο ς, Δ', Β. J29b. 
6 Βλ. τΟ ύπ:' &ρι-&. 486 έπ:ίγραμμα, τΟ δποlΟ'\' δμως φαί'\•εται κατ' ιlπίδρασι'\' 

τ;ών παρ' Ά {t- η'\' α ί φ, ΘΌ 19, 376d λεγομένω'\-', 
' Ρ, G, 58, 659-660. 
8 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, "Έν-6·' α, .. 
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σ τι ν ΕντΟς μεγriJ.ων Ίχ~Ί~ων ε-&ετον και συνεμαγείρευον διάφορα μικρlι 

πτηνά 1• 

Κατιl τΟν αUτΟν ΙΒ' αΙώνα ό Θεσσαλονίκης ΕUστάitιος 2 r~1μίλησε δι' 
«Ορνιν ο:Uτόχυμον διακολυμβδ)σαν οίον f:v νεκτάρι 1 καλΟν &λλότοτον, τε
ρdστιον γλύκασμα» καt πάλιν δ αVτΟς" δι' «&γέλην κολυμβr.ίδων πτην(ίη• 

ευγενών ·ύπογραφομένων οίον 1Ίρέμ~ πρΟς: 8ρευ%ος F.πι.πο/:i1; nP τoli ο'ί

νου Εμβάμματι». 
'Εν τοlς &νωτέρω χωρ!οις όμιλε Τ Ο συγγραφε·lJς περl δρνί·Η·ων Ε.μβεβα

πτισμέvων Ε.ντΟς εUόσμου ο'ίνου. Τοi'ιτο {}ιl Ίlτο συνl'j{}εια ηί:ιν κοιλιοδού
λών καt κομψών, ο"ίτινες διι'i. τοί) τρόπου τούτου &.πέβλεπον είς τΟ νU. 
διατηρώσι τρυφερα. καl ευοσμα τα r.ρέατα τών πτηνών (~)ζ &κριβώς χαl 
νUν οί περιττοl τιl τοιαUτα διιl. τΟν αUτΟν λόγον εντΟς κονιUκ βυ1Ηζουσι 

τΟ κρέας πρΟ του βρασμού. 
·ο τρόπος ούτος τf}ς δι' ο'ίνου διατηρl'ισεως τής τρυφερότητας του 

κρέατος παρ' 1c1μίν δi:ν εlναι συv1]itης· τΟ μόνον σχετικόνj δπερ γνωρί
ζω, είναι δτι εν Τ{1 νιρ τα πτηνU. κάμνουν ξιδίiτα, &φ' ού δfιλα δiι τα μα
δ1Ίσουν καl τα ανοίξουν, τα σιγοβράζουν καl ε πει τα τα 1t·έτουν εν τΟς 
πηλίνων δοχείων περιεχόντων Οξος. Οϋτω διατηρείται ~~~ τρυφερότης α{·
τών, δταν δ' εξαχίtώσι πρΟς μαγείρευμα, είνcΗ δμοια πρΟς τα προσφάτως 

φονευ{}έντα. 
Παρlι τψ α1Jnt) Ε,UσταΑtίφ &ϊ•αγινά)σκομεν και τα έξfίς 4 : «"Όσον μΕν 

γlιρ εtς δέρμα εξ{ιν{}ει Uι δρνις) καl εtς Οστά πτερύγων εσκληρύνετο καl 
ποδών τfιν ()ρνιν ύπέφαινε, τοΙς δΕ λοιποίς άνόστεος 1Ίν καl ούδΕν δρνι
{}ος. Περικύψαντι δε κα'ι εlς t(l ΕντόςJ πολλiιν είχε n)v σύγχυσιν κα'ι 
τi]ν κατεργασίαν &ξύμβλητον, &μυγδάλων γU.ρ δίχα τΟ λοιπΟν &παν ε'ί
χεν άδιευκρ(νητον» καl πάλιν :J «Σταίτινον φι)ραμα εtς βά{}ος μΕν κοι
λαν{}έν, εtς σφαίραν δΕ γυρω-&έν, κα/3τν έφtΗιν Ορνιν ε{}αλάμευεν ε'ίσω. 
Καl fδει η)ν τοια·ύτην σφαίραν &νακαλυφ{}εϊσάν ποτε αVτοίί τοϋ επι11έ-

1 Παρομοίους λα'ίκοiJς τρόπους παρασκευfις σ1ιμερον U.yνoOJ' τοϋτο μόΥον 
γνωρίζω δτι οί κάτοικοι της Σινώπης τέως κατεσκεύαζο'\' κ,αl Ετρωγον ψαρό~ 
π ι τ τ ε ς, πίττες δi1/.α δ1l έφ, ιiJ'\' ftl"ετον ψάρι, τΟ δποϊ:Ο'\' καl έφούρνιζον ούτω 
μετCι της πίττα; χαl δη ε.Lς τα παραλ(μνια μέρη τi;ς ΑtτωλLα; παρασκευάζονται 
ε~ι' 'ίσης ψαρό..τιττες 11 γ λ α Υ ι δ ό π ι τ τ ε ς Cιποτελούμε'\'αι ιlπΟ φύλλα ζύμης 
μεταξiJ τΟ::η• δποίωΥ παρεντί-θ'ενται οί tχ-&ϊ•ς γλα·νίδια, έπιχεομένου καl δ.Υαλόγου 
έλαίου. Δ- Λ ο υ κ ο π ούλο υ, Αlτωλικαl οtκrΊσεις, σκεύη καi τροφαL, σ. 14. 

s: Τ a f e l, Eustathii opusc. 311. 40. 
Β Τ a f e ι, "E,•it' Cιν. 311. 80. 86. 
Τ a f e ι, Eιιstatbii opusc. 311. 48. 

δ Τ e f e ι, 'Ένit' &ν. 312. 20 έξ. 
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ματο;, ί) περιfΊκτu εΊς 1lμισφαίριον καi η)ν Ορνιν (καλόν τι χρήμα) δκκύ

ψασαν δψον τοϊς των όριι'Jντων η τρωγόντων δμμασιν lΊ στόμασιν εμπε

σεϊν· πίονα μΕν lδεΙν, τρυφερCιν δε {}-ιγείν, τακερ('ιν δε φαγείν. ΤΟ δε φύ· 

ραμα καL εlς χύτραν &1πτ{ι{}-η τcρ ζf[lψ, εν αυηρ γUρ &νεψ1j{}-η καl εLς πι να

κίσκον ΕπλάσΊ'tη. 'Επ~ αυτοί! γiJ.ρ παρετέitη όJς είναι τΟ παρά{}-εμα. πάν-&' 

δμοί1 zρΊ'jματα ταίJτα zύτραν, πινακίσκον, Ciρt0\' 1 προσόψημα. ~Εστεγανο'[Ι
το μεν γ<lρ τΟ περιέχον κα.l οfον εlς zύτραv ήν δστρακούμενον· εσω γουν 

αύτου ;τυρίφ, κα{}-cΔς τι.; δφη, μαλυ.κQ) προσομιλf}σαν κατειργcf.σ{}η τΟ 

ζcϊ:1ον πρΟς ε'ψησιν, πλ.1)ν δσον ουκ εσκυitρcόπαζε τΟ U.γγος πρΟς πίiρ με

λαν·l'tέν, άλλ' εγέλα καπηρΟν καl τουτο γε τ1)ν zύτραν εψεύδετο. "'Ην δε 

και όJς εLς πίνα κ α ύποκείμενον. Έπ' αUτοϋ γοϊiν 1Ί Ορνις εLς βρώσιν πα

ρέκει το, τΟ δ' εντΟς κοlλοv τοϋ περιέχοντος εiς Ciρτον άπαλΟv εμαλάτ

τετο, ζωμψ δυσοπούμενον ζέοντι. ΤΟ δΕ λοιπΟν ΕντΟς Ορνις fιν, Οψων {lJς 

αν ε'ίποι τις, Ίlδιστον και δ.περ Ο:ρτοις τοίι;; Ciλλοις αί ψίχες, τουτο Εκείνφ 

τψ ύποκρινομένφ τΟν flρτον Ί'Ί εντΟς πυκαζομένη Όρνις ετύγχανε και πρΟ 

γεl)σεως η)ν δσφρησιν γοητεύουσα 'l'Ίδiι μάλα πνείουσα και κατ' εκείνα 

t('δν ζc{Jων, όπόσα τ'fί ε1Jοδμίq ηlς &ποφοράς τf1ν αl!τοLς επιβάλλουσαν 

{}{ιραν &νι)ουσιν, οϋτω δ1) καl α1Jτ1~1 δσφρ1Ίσει 11ηρωμένη τοUς εντυγχ(iνον

τας· δσφρησάμενος, εLπες Ciν, &ρκεϊν σσι τΟ καλόν" οϋτω καλΟν 1tlζε τοUρ

νίΊ'tιον». 

Δύο ε'ίδη παρασκευfις δρνί-&ων εν τοίς dνωτέρω αναφέρει ό ΕUστά-

11ιος, πρά'ηον τΟ παραγεμιστΟν κal δ~ύτερον τΟ ν·Π'\' ·ύπΟ ηΟν ξενοδόχων 
poulet bJanc κα.λούμε'\-'Ο'\1. TU. τolt πρι(>του ε'ίδους πτηνά, ιfηι /0ς παρα

γέμισμα &ναφέρει μόνον &μύγδαλα, &φίνει δμως να ύπονοΊΊσωμεν κα!. 

ποικίλα Ciλλα 1, εξεκοκκαλίζοντο καl τότ :, πι11ανώτατα δε κα.τα τρόπον 

ούχι διάφορον του σημερινου. Νϋν δ~lλα δ1Ί oL μάγειροι, ποιούντες Εντομ1)ν 
μεταξ,U του δεξιοϋ ποδΟς καl του Lσz.ίου τής Ορνι{}-ος, εlσύ.γουσι τ1)ν χεlρα 

καl δια μαχαιριδίου &ποσπc:δσι τΟ δστοUν τοϋ στέρνου τύJν προσκεκολλη~ 

μένων σαρκών, είτα &ποσύρουσι τοUτο μετU. του δστο1.i της σπονδυλικής 

στ1lλης καl Εξάγουσιν εκ της εντομής, ο·ϋτω δ' (lπομένει τΟ πτηνΟν μόνον 

μΕ τU (\στΠ τι7ηι :ττερύγων κα'ι τών ποδ1'lη•. 'Γιi δΕ poulets b1ancs παραΜ 
σκευάζουσιν ι't>; έξης: λαμβάνουσιν Ορνι{}α, o{Ίzl νεοσφαγfj, και ταύτην, 

&φ' oU κα{}αρίσωσι, ράπτουσι· μετ1 ταύτα λαμβάνουσι λίπος χοίρου ·!Ί 

βοΟς πρΟ δύο fiμερών άλαιισ11εν κα.i τΟ 1'tέτuυσιν ύπi:ρ το·Uς &τμο·Uς z·ύ

τρας, ϊνα εκδιπλω{}·fi εύκόλως. Τούτου γενομένου 1:tέτουσι η)ν Ορνι{}-α εν-

1 Νϋν ώς παραγέμισμα έν παρομοίQ. περιπτώσει μεταχειρίζονται σταφ{δαι;, 

κοκκωνάρια, κάστανα, μικρci μα·νιτάρια, δρυζα".·, έντόσilια τoii αύτοii πτηνού είς 

λεπτι:l τετμημένα, κανέλλα".', μοσχοκάρφια καl μοσχοκάρυδον. 
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τΟς το1) λίJϊους, τΟ δ ποίον Ε πει τα η ρc.ίπτο'tΗΗ 1l διU. κλωσηϊ:; περιδένουσι. 

ΤΟ δλον παρασκε-ύασμα -&έτουσι κατδ:ιτιν μετU τfiς &ναλόγου σάλτσας fν

τΟς χύτρας ~ωί, dφ' ού τΟ καλύψωσι, τΟ άφίνουσι νιl βψ.iση. 'Αφ' ού τΟ 

φαγητΟν μαγειρευitή, Εξάγεται Εκ τής χύτρας καt τΟ λίπος ανοίγεται, τε

μ νόμενον δ' εl.ς τεμάχια, προσφέρεται μ ετd ζωμο1' r~)ς σούππα, 1Ί δΕ Ορ

νις, τεμαχιζομένη, ό)ς ψητόν. 

"Ωρισμένοι Βυζαντινοl συγγραφείς καi κείμενα όμιλο'ίJσι διd τΟ φα

γητΌν μονόκυΠρον 1 . ΤΟ φαγητΟν τούτο, τΟ όπσίον κατ' Εξοχfιν χαρακτη

ρ(ζεται ά1ς καλογηρικόν, καl δΊ'Ί τ6)ν 1Ίγουμένων 2, τΟ όποίον δμως Ετρωγον 

καl οί λα'ίκοί, rlφ' ο-ύ δ Πρόδρομος λέγει Οτι Εν τή οlκίq; του, καit' 

ϋπνους, iισ&άν{}η μονοr.ύ1'tρου μυρωδίαν 3, τ(J φαγητόν, λέγω, τούτο, μαν
-{}tLνομεν δτι 1ιτο λι:παρωμένον, λιπαρΟν δ1Ίλα δ1l, καi. δτ:ι &πετελείτο έκ 

πολλών όμο'Lι Εδωδίμων σuμβραζομένων εlς ηlν α1'1τiιν χύτραν, fιτο δfιλα 

δ1Ί περίπου, κατΛ τc\ν ΚοραΊlν, δ, τι οΕ d.ρχαίΌι Ελεγον σ·ύγκρουμα 1] {}ρυμ
ματίδα 4 • 

Περιγραφiιν αi'ιτ:οϋ μάς δίδει δ Πρόδρομος εLς τΟ κατU njn• Ίcιγουμέ

νων ποίημά του, δυστυχώς δμως Επi τΟ κωμικ(.Οtερον καt ·Uπερβολικά)tε

ρον, cJJστε να μη δυ'νάμε{}α νιλ ε'ίπωμεν δτι &πολύτως &νταποκρ(νεται αϋ

τη εlς τ1Ίν πραγματικότητα· Εκ τfjς παιδιοφράστου μόνον διηγ1'ισεως ntl'\' 
τετραπόδων ζu:)(ιJν πληροφορούμε{}α δτι τυρΟς έκ γ άλΗκτος βουβάλου κα

τασγ,ευαζόμενος Ενεβάλλετο εlς τΟ μονόκυ·-&ρον ·5• 

"Οπωσδι)ποτε Lδου πώς ό Πρόδρομος περιγράφει τΟ μονόκυΗρον: 

εL βούλει πάλιν μ\iν{}ανε καl τU του μονοκύftρου· 

κραμβtν καρδίας τέσσαρας χονδρας καl χιονάτας 

και 'ξιφιοτράχηλον παστόν ι κυπριναρίου τfιν μέσ ην, 

γλαύκους χλωρο\.1ς κι'λ'V ε'ίκοσιν, &πάκιν βερζιτ:ίκου, 

φα καν δεκατέσσαρα καi ΚρητικΟν τυρ(τσιν, 

&πότυρα. κδ.ν τέσσαρα καl ΒλJχικον Ολίγον 

ι 'Ιω·νικώς. δlο tδιώησται καl τό fκ τiJς χι!τρας συ-ντεf!'ε·ν μο·νόκυ-6ρο·ν, Ε υ

σ τ α ofl· ί ο υ, Παρεκβ. 469. 3[J, Poemes, Η. 1 OD, IV. 118. Σ τ α φ ι δ a, Ίατροσό. 

φιον (L e g r a η d 7 Bibl Gr. νnlg. 2. 495). 
2 Διήγησις παιδιΘφραστος τ&ν τετραπόδων ζcfιω'\• 7 στίχ. 599 (Wagηer 7 σελ. 

161). 
3 Poemes, Ι. 235,li.l04, l\'.118. "Εχομεν καl τΟ Βυζαντιη)ν fπί-&ετον Μ ο

γ ο χ υ 1: ρ ii. ς 7 δπερ δηλοί τΟν εύχu;ρίστ;ως τρα'ιγο'\'tα Ί) τΟν παρασκευάζοντα τΟ 

μογόκυ-&ρον, 111 i k 1 ο s ί c h- Μ ίi 11 e r, Acta et Diploιnata, 5. 37. 259 1 6. 188. 
Βλ. καi J e a η s e 1m e -Ο e c ο η ο m ο s, Aliments, σ. 164. 

1
' Α. Κ ο ρ α η, "Α τακα, 1. 123. 124. 

Q Στίχ. 599-601 (V/ a g η e r, Carmina, σελ. 161). 
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καl λίτραν μίαν Ελαιον, πιπέρι ν φούχταν μίαν 

σκόρδα κεφάλια δc.δδεκα και τσίρους δεκαπέντε 1 , 

ΤΑ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΧΘΥQΝ ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΑΤΑ 

Οί. lχ--&ί1 ς, ο'ίtινες, tός σύνη{}ες προσφάγιον -Ιlδη d.:τΟ τών παλαιών 
χρόνων εκαλοϋντο !Jψd.ρια 2 καt ψάρια, ΊΊσαν σύνηltες τών Βυζαντινόηι φα
γητόν, κα'ι μάλιστα τ6Jν μοναχών καi Επισκόπων 3 Τούτο σαφέσταtα ετό
νισε καl δ Χορίκιος, γράψας: (<Θάλασσα δΕ. παρέχει i'z.{}Uς, κέρδος κοι
νΟν εστι{ί1σιν άνltρcΔποις καi δα ι τυμόσιν· εUωzία γCιρ Ciνεu ltαλαττίας γο
νfις Ολίγον εlιφραίνει» 4• 

Τόση δε 11το ΊΊ dγάπη τών Βυζαντινών πρΟς τους lχ{}ύς, cϊJστε δΕν 
&πέφευγον οΊSτ:οι να τοUς μαγειρεύωσι και Εν 1Ίμέρηις νψττεία;, π:αρCι. τα; 
έκκλησιαστ:ικd.ς διατάξεις 5 • 

Οί Lχ--&ύς, οϊτινες ·ήσαν, 11 πετραίοι, κοινώς νUν πετρόψαρα, καi τοι
ούτοι ήσαν αί λαπίναι, οί σκάροι, αί πέρκαι, αί. κίχλαι, ό σκάρος, ό σκορ
πίος, οί κωβιοί, εϋπεπτοι πάντες {}εωρούμενοι 6 , 1l πελάγιοι .Jl ποτάμιοι 'i\ 
λιμναίοι 7

, εtρά)γοντο 11 χλωροl 1\ και άλίπασtοι. 'Εκ τούτων οί. πρώτοι 

1 Poeιnes, ΠΙ. 178 έ~. 
2 Πά"•των τών προσοψημάτων, Οψων καλουμέΎων, fξε'\•ίκησεν ό lχ'δΊJς δια n1'\' 

εξαίρετο'\' f,δωδ1lν μόνος οϋτως καλεϊσ{}αι διό. τους. έ,πψα'\•ίδς έσχηχότας πρός ταύ
τη ν τ1'1"' εδωδl'ιν, Ά-& 1l ν α ι ο ς., Ζ', 277a. Ό Φ ρ ύ ν ι χ ο ς 'Επιτομ. (σελ. 91 Bor
rier) γράφει : δψάριογ· τΟ δψΟ'\' οιJχί. τοΊJς l.χ{}ίiς, οί δέ νϋ·ν τους iχ-6-ίic λέγουσι · εtπε 
δf καl ό Θ ε σ σ α λ ο νίκη ς Ε υ σ τ ά {}ι ο ς (Παρεκβ. 1477. 43) «κατά τι·να 
ε~οχ1~ν ή λέξις (δψον) κληρω{}εLσα τοις tχ-&ύσι παρήγαγε τΟ όψάριον» καi 1201. 6· 
«εκρατησε παρd τοις ϋστερΟ'\' Οψον κατ' έξοχi]ν επt τ6Jν lχifΊΊων λέγεσ-&αι ώς δη
λοΊ:' και τΟ ΚΟL'\'ολεκτούμενον δψάριον», Βλ. καl J. κ a ι i t s ll η a k i s, ΟψΟ'\' nnd. 
δψάριον {Festschrift Kretschmer's, σ. ς17. 101. 104). 

3 Ι ω ύ. ν "' η ς Δ α μ α σ κ η "' ό ς, Ρ. G. 95. 32!1. Τ a f e ι, Eustathii opnsc 
227. 90. Περl τών διαφόρων εiδctJν τω'\' τρωγομέ'\•ων lχ{}ι)ω'\' βλ. ] e a n s e ι m e . 
Ο e c ο n a m ο s, "Εν{f' d.ν. 157. 158. 

4 Χ ο ρ ι κ ίο υ> Έπι-&αλάμιος εtς Προκόπιο'\' καί 'Ιωά'\''\'η'\' καl 'Ηλία ν, 98 
5 (Fδrster - Richtste1g). 

, li Γ ε ω ρ γ η λ a, ΤΟ {}αγατικΟν της Ρόδου: στίχ. 559 (\1i.Tagner, σελ. 49). Εiς 
τα μον~στήρια εννοεϊται U.πηγορεύετο {1 χρησις lχ-&ύων κατΟ. Τετάρτην καi Πα
ρασκευην. 

'Ό β' 29 ρ ι α σ ι ο ς, • 4 . 1 (σελ. 43. 15). Σ ή -6·, 43. 19. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί~ 

δ ο υ, Περl ϋλης tατρικης, 2 33 (\Vellmanη). 'Α'\' ώ ν υ μ 0 ς, 2. 258. Χ ω'\' ι ά.. 
τ η ς, 2. 236. 23. 

7 Βίος άγίου Νεοφύτου ('Ι ωά'\' ν ο υ, Μνημεϊα άγιο λογικά, σ. 247). Τώ·ν 
~οταμίω'\' ίχ{}ύων νοστψ(Οτατοι έ-6εωροϋ'\•το οί τοϋ Βι-&υ'\'ιi'.οϋ Φαρμουτίου ('Ι ω
α'\' ν ο υ, 'Έ'\•{}' &'\•.). Οί ποτάμιοι καi λtμ'\•αϊοι tχ{}ϋς ε-&εωροiίντο κακοστόμαχοι. 
'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 9 (σελ. 47. 25). Σ rι il, 43. 25, 44. 20. 
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εyινονίο 11 έκζεστοί, βραστοL Μiλα διί, lΊ όφτο[ η τηγάνου, ίηγανιστοl. δ'l~J

λα δ ΙΊ. Καl εκζεστοl παρεσκευάζονίΟ, π/3ιν ίών Πείραίων, και οί κέφα

ί..οι, αί συνu.γρίΟες, οί δρφοί, τα φαγρία, οί σκορπίοι καl. οί χι:ίννοι 1 , κα

ρυκειιομένων τιΟν ζωμδΊν Ενίων δι' &ρωματικών εtδών οΙον νάρδου καi. 

κολιάνδρου ~, Οφτοl ό κι--&αργός, 11 κί;ι,.λα, 11 ψιΊσσα 3
, 1l παλαμίδα 4-.' ό σκά

ρος 5, τηγανιστοl. uί μικρότεροι κυρίως lχ_'t<tυς δι' &λε-ύρου μιγνύμενοι ιi, 

αί σ μαρίδες", &λλU χαi οί έρυiJρϊνοι -11 λυ·θρ'iνοι (τ:Cι σημερινCι, λυ-θρίνια) s, 
οί μελάνουροι ~ι (=μελανούρια νυν) καl αί &fJ.ερίνες, αϊτινες έγίνοντο καl 

διπλοτ1jγανον, έντΟς δήλα 01l του τηγάνου &πείέλουν μίαν μάζαν, 1}τις, 

dφ' ού έτηγανίζετο, dνεστρέφετο Ολόκληρος, 'ίνα καt 1~1 άντί-&είος πλευρU. 

τηγανισ-&ίϊ 10
. 

"Όσον &φορ<f δ' εlς τΟν τρόπον τής t3ψ{ισεως, εLς μεν τοUς βραστοUς 

έγίνε το χρfΊσις καi το·ίi λευκοί! ζωμοU, δστις &πετελείτ:ο {ξ {Jδατος, εlς δ 

Ενεj)ιiλλετο clρκετΟν Ε:λαιον καl Ολίγον Ο:νη-&ον καl πράσον καl μετcl. τ+ιν 

έ:ψησιν τΟ dνάλογον ϋ.λας, δSστε να μ1l φαίνεται ό ζωμΟς ω .. μυρός 11, εl.ς 

δε τοlΙς βραστούς, κατιl τους εlδότας, Επρεπε να χύνεται Ελαιον, να ρί

πτωντ:αι δ' ο-δτοt εlς ζέουσαν Cίλμην καl τέλος οί δπτοi vU ψΊ)'Vωνται μετU 

1 Σ t'ι {}·, ·lU. -1, 110. 1. Ι. Τ ζ έ τ ·ς ο υ, Χιλιάδες, χι.λ. Ζ', ίστορ. 144, οτίχ. H.j. 
Τ ο υ Θ ε ο λ ο γ rΊ. κ η, 'Ως έκ προσώπου τ-ων καλουμένων τζύρω·ν (Ν. '.r;).λψ 

νομν. 7. Qi)tj, 20). 
~ Ί ε ρ ό φ ι λ u ς, Ιlειιi τροφων κύκλος (I d e 1 e r, Physici et medici Gr~e

ci minores, 1. 4li3). 
3 Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α'\' ό ς, :2. 61, 4.03. Α. Κ ο ρ α ·iΊ, Ξε'\•οκράτους καl 

ΓαληνοiJ περί τ'ίjς ιiπU τ-&ν ένύδρων τροφfις, σ. 92. Poenιes, lii. 14!1. Ό ψ α ρ ο
λ ό γ ο ς_. σ. ~76. Ψησαι είναι ol ίχ;&iJς οί Yii'\' ψ η σ σ ί α καλούμε'\•οι. Ή '\.jη'ισσα, 

κατCι. τοiJς lατρούς, Σ {j,'t, 1.<;3. 15 ~i!εωρε'ίτο ώς περιέχουσα τροφ1i'\• εUχυμον καt 

εϋπεπτον. 
Ά κuλουiΗα του Σ:τανοi:ί (L e g ι· a η d, Bibl. Gι·. νulg. 2. 30). 
Κ u r t ι. - D r e χ 1, Michaelis Pselli scripta ωinora, 2. 309. i&. 

15 Ε ύ σ τ α 1~· ί u υ, llαρεκβ. 1063. 35. 
7 Ί ε ρ ο φ ί λ ο υ, Περί τροφ&ν κύκλος (Ι d e 1 e r, l. 4:09. 10, 411. 1). Γεω· 

πονικά, 20. 30. 
8 Σ χ ο λ ι α σ τ. ΆλιεuτικιUν Όππιανοϋ, Α', 9ί. Οί έρυ{}·ρ'ίνοι μετU. τij.; τρί

γλης καί ii.λλων ι χ-α ι! ων α,·ηκον είς το·U; λευκοiις καλουμένους καί νυν α σ π ρ ό~ 

ψ α ρ α (Λ έ ο'\' τ ο ς τ ο ϋ Σ ο φ ο ϋ, ΤΟ ',r::;ταρχικΟν βιβλίον, 17. 4). Μ ι χ. 

Ψ ε λ λ ο i), ΠρΟς τΟν βασιλέα ίΟν Δούκα ν (Κ. Σ 6. ϋ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 346). Α. 

Κ ο ρ α 1], Ξενοκρ&τους και Γαληνοϋ, σ. 61. 
11 'Ι ε ρ ο φ ί λ ο υ, "Εν-&' 6:v. 1. 409. 
ιο NiJ'\• ε!.ς τΟ Κουρούνι τijς κάτω Ε{Jβοίας διπλοί-r'ιγανο λέγεται κο.λοκύνf!-η 

γλυκεϊα κεκομμένη εiς τεμάχια fπψΊjκη καl τηγα'\•ισμένη. 
11 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 51. 6, 4. 1. 41 (σελ. 44. 16, 97. 2). Α. Κ ο QU. η, Ξε~ 

'\'οκράτους καΙ. Γαληνοϋ, Περl ίi'jς &πΟ τ&γ f:νύδρων τροφijς, σ .. 34. 

Βυζαντινων τροφαi καΙ. ποτά. 55 

!ιΟν λεπίων, να Επιρρίπτεται δ' ε π~ αύτών &ρκετΟν Ελαιο\' μεtU. άρτύσεως 

καΙ. &λας &.ρκετόν 1
. 'Εψ1Ίνοντο δ' ο 'Ε δπτοi Επl τfΊς Εσχάρας η Ε π' dν11ρα

κιάς 1] παρd η1ν άν-&ρακιιlν Ε::τi Οβελίσκων διαπεψί)μενοι 2• Τέλος &να

φέρεται καΙ. 11 Εν ταίς λοπάσι σκευασία (sur le plat) μετd διαφόρων άρ

-ιυμάτων 3
• 

Έκ tcί)ν μικροτέρων lχ-&ύων ΕτρωγΟ'V οί Βυζαντινοί, (~Jς είπον, τας 

μαρίδας καi ά{}ερίνας 1 , δ.λλU. καL τUς &φύας, llς Εκάλουν iγγραύλεις 5 

καL dκτάρας, καi ας fπάστωνον 6
, πρΟς δε καl τιiς {}ρίσσας 7 , αί'τινες εί

ναι αί ύπΟ του σχολιαστοίΊ καL νυν τριχαίοι καλούμενοι, α'Ε σαρδέλλαι 

δ;jλα δ1j '· 
"Ας προσ1<Jέσωμεν δ' ΕνταiΗtα δτι ο'Ε Βυζαντινοl ftρωγον καl μικρό-

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 9. 3 καl. 4 (σελ. 107. 12). 
s Poemes, IV. 133. 
Β Βλ. Α. Κ ο ρ α η, Ξε·νοκράτοuς καi ΓαληνοiJ, Περl ίfjς U.πό των έν·ί•δρω'\-' 

τροφfις, σ. 55. 
4. Ε υ σ τ α -& { ο υ, Παρεκβ. 100. 6. ΤCις λέγουσι'' ιi-&εριγιJ.ς τΟ.ς μικροτ&τας 

πάνυ. Διήγησις παιδιόφραστος τόη• τετραπόδων ζ4ων, σίίz. 630 (\Vagner, σελ. 

163). Π ο υ λ λ ο λόγο ς, στίχ. 336 (\\Tagner, σελ -189). Έν Πανόρμι:ρ ίfις Βι

{!υνίας οί κάτοικοι 8τηγάνιζον ίCις ιii!"ερίνας μδ ψα δρ'\'ι{}ος. Βλ. καt Α. Κ ο

ρ α ft εLς Ξενοκράτη καl ΓαληνΟν καΙ. Kru m b a c h e r, Fischbuch. σ. 372. 
5 'Αφι'iη· ή παρCι πολλών λεγομέ'\•η fγγραυλις, Σου"tδας Εν λ.' Αφύαι · Όί fγγραυ

λοι, τΟ f.π'Ονόματι τοίΊ Ζωναρii λεξικό\•. Πβ. καl τΟ λεξικΟν του Ήσυχίου έν λ. &φύαι. 

Καt οί &ρχα'ίο, fλεγον: άφύας &πΟ τηγά'\-•ου. Ό Σ χ ο λ ι α σ τ 1'] ς -του Όππι.α,•οϋ, 
Άλιευτ, Α'767 γράφει: ciφύης· έγγραύλεως, άκτάρας· καΙ. ό <Ησύχιος: [κ τάρα· Μtνι

κώς ίχ-&ύς· καί: κιάρα· !.χ-&ύς βραχύταίΟς πάντω''· "Εγραψε δε καl ό Θ ε σ σ α

λ ο νίκη ς Ε U σ τ ά, {)·ι ο _ς, Παρεκβ. 1936. 2.:!: «Ε1'ηελέστατον δέ fσίιν ίχ{}·ύ

διΟ'\'1 ο-δπερ Ί1 κλfjσις ίκταρ (:;ταρCι Καλλιμάχφ) έμφαίνει δε τοίΊτο ΊΊ Βυζάντιος πα
ραφ{}·ορCι κτ6.ρας τα τοιαi:ίτα λέγουσα». Φέρεται δ}: καί f.\' τψ C.G. L. 3. Όi'J7. '76: 
_tκτάρα albιιla. Νϋν F.ν Λακωνικί'j χ τ- ά ρ ι λέγεται μικρότατος lχftύς. Βλ. καΙ. Α. 

Κ-ο ρ α η, Ξενο)ιριίτους καΙ. Γαληνοϋ περi. της άπΟ των Ενύδρω'\' τροφijς, σ, 168 
Σημειωτfον δτι, δπω, καl σήμερο'\-', ούτω κu:t παρ' ιiρχαίοις έπιΊ''οϋντο αί 

Φαληρικαί ιiφύαι. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ. (ί. 63. 
6 ΠαρCι Προδρόμφ καl έ γ γ ρ α υ λ ο π α σ τ ο φ ιί γ ο ς, ι=•oeωes, ΠΙ. 94. 

Κ. Κ r η 1n b a c h e r, Das Mittelgriechische Fischbnch, 374. 
7 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. δ8. 14 (σελ. 48.5). Τριχίδες- -&ρίσσαι διά τΟ λεπίό. έχειγ 

όστά, λεξικ. Φ ω τ ί ο υ· τριχίδων" λέ.γει τω,· καλουμένων γϋγ -&ρισσcίJγ, Σ Χ ο -
λ ι α σ τ. 'Α ρ ι σ τ ο φ. Όρ'\'ι-&. 56. Π β. καt Σ χ ο λ. 'Α ρ ι σ τ ο φ. 'Αχαρν. 551 
'Εκκλ. 56, 'Ιππ. 662. 'Ι ο υ λ C ο υ Π ο λ υ δ ~ ύ κ ο υ ς, 'Ερμηνεύμ~τα, 6. 47: 
Β ο u c h e r i e, 129. Α. Κ ο ρ α fιι Ξενοκράτους κα{. ΓαληγοiJ, Περt τfίς ιiπΟ των 
Ενίιδρω'\• τροφfις, σ. 56. 

~ 8 Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους καΙ. Γαληνοϋ, Περl τfις άπΟ τ&ν fνύδρων τρο-
φης, σ. 56 -θ·ρίσσαι sardinae· (C. G. L. 3. 257. 1. 379. 51, 436. 59). 
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τατα. iχitύδια Εκ τοϋ :Νείλου κομιζόμενα τΟ μέγεiJ-ος &.φύης δχοντα, τα 

όποία ήσαν νοστιμώτατα 1 . 

"Αλλοι l.χiJ--liς iιπΟ τίδν Βυζαντινών τρωγόμενοι {ισαν οί κυπρίνοι, νυν 

ΚΟL'\'(Ϊ>ς γριβtJ.δια 2, τα λαβράκια, τιμιιi'ηατοι iχ{}ί)ς iJεωρούμενοι 3, αί τρίγλαι 

i\ τριγλία, τα κοινώς νίiν μπαρμπούνια, τι'ι Οποία, κατU. τΟν Ξενοκράτη, 

·i"ισαν Επιφανέστατον Οψων 4 , Jιν Ciριστον μέρος Ε{tεωρείτο τΟ ·-iiπαρ καl 11 
χεφα/>Λ'ι καl Ciτινα ·-!Ίσαν νοστιμιι'ηατα κατι'ι Ίανουάριον ·J, τΟ γομφάριον, 

νϋν λοvφάρι 6 , οί κεστρεί;, 1iτοι κέφαλοι, Jnι παλαιότερον Επηνοίiντο οί 

κεστρείς της Σκιά-&ου -ϊ, χαi. (:δ ν νόστιμοι Ε{tεωροϋντο οί της {tαλάσσης 

καi. μιiλιστα οί καηl. τΟ Ρ1lγιον της Κωνσταντινουπόλεως άλιευόμενοι 0 

καl ol.- Εν τοίς ποταμοίς, καt. μά.λιστα Εκείνοι ς, οϊτινες δρρεον όρμητικώς9 , 

1"1 συναγρίδα 10 , η παλαμίδα, 11τις καl τσερδέλλα δνομαζομένη 1lλιεύετο Εν 

1 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 'Επισωλαl (C ra 1n e ι·, Anecdota Graeca Oxoniensia, ΙΙΙ. 

170). 

! Poemes, ΠΙ. 1ϊΗ. Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 1. 259. Κυπρί\'ους 11 κυπρινάρω 
άναφέρει καί 1Ί "Εκftεσις τΓ]ς βασιλείου τά~εως Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τ ο ϋ 

Π ο ρ φ υ ρ ο y e ν ν t'j τ ο υ, 464.. 6. 

3 Διiιyησις τιi}ν '\}αυμάτων 1.ών άγίω'\' Κύρου καt Ίωάν'\•ου, Ρ. G. 87. 344.S. 
PoCmes, IIl 8:2. 16θ. Τ ι μ α ρ {ω ν, 21 (Ε 1 1 i s s e n, Analekten, IV, 64). Τ ο ϋ 
Θ ε ο λογά κ η, 'Ως fκ προσώπου τ&ν καλουμένων τζύρων (Ν. Έλληνομ'\', 7. 
358. 20). 

4. Χρυσό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ci. 56. 329. Ξ ε ν ο κ ρ ά τ ο υ ς, Περί τής άπΟ 

τών ένύδρω'\' τροφής (κεφ. 1. 36 καί σελ. 105, εκδ. Κοραη)· εtπε δΕ καi. ό Γ α λ η
ν ό ς 1 Περl τροφώ'\• δυ'\•άμεως: (σελ 27, ~κδ. Κοραη, πβ. καt σελ. 108;\: «τετίμηται 
δ' ύπΟ τ&ν 6.νftρu'Jπων ιλ; τι0'\' flλλω'\' ύπερέχοuσα τfι κατΟ. ηlν έδωδ1lν {lδΟ'\'ίi». 

Θ ε ο δ o.J ρ ο υ Π ρ ο δ Q ό μ ο υ: Σχέδη μυΟς (Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Grae· 
ca, 1. 429). 

5 Γ α λ η ν ο i), "Εν{!' ιί.ν. ΠΗρL τοϋ τρόπου της παρασκευής τοϋ ·f]πατος ύ:πΟ 

τΟ)'\' κοιλιοδούλω'\', βλ. Γ α ληνό ν, 'Έ,•-&• α'\'. L e ο S t e r n b a c h, Nicolai 
Callίclis Carmίna, στίχ. 64 (σελ. 47). Κατό. τΟν Σ Ύι {)-, 106. 20 τΟ 1]παρ_ τής μεγά
λης τρίγλης έ-&εωρεϊτο άξιο-&αύμ.αστον, προσ-&έτει δμ.ως: «νυν δι} ουκ έσ-&ίεταιι), 

6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56.329. Σχολιαστ, Άλιευτ, Όππιανοϋ,Β', 
652. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους καi. Γαληνοϋ, σ, 76. 

7 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ. 6. 10. 63. Κ λ Ίι μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2.1.3. 
8 Poemes, ΙΙΙ. 153. Κα τΟ. τΟν Σ ή-&, 59.16, ό κέφαλος ήτο δύσπεπτος καΙ. κα· 

κοστόμαχος, Βλ. καi. ·ο ρ ι β ά σ ι ο '\' 1 2. 46. 1 (σελ. 42. 20. έζ.). Α. Κ ο ρ α η, 

Ξε'\'οκράτους καl Γαληνοii, Ιlερl τfις 6.π0 τών ενύδρω'\' τροφής, σ. 87. 

9 'Α ν cί.ι '\' υ μ ο ς, Περί χυμώ''• 2. 279. 

10 Poemes, ΠΙ. 154. Σάρδα'\' 11 πηλαμύδα αναφέρει ό 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 

149 (σελ. 56. ~Ο). 

Βυζα'\'τι'\'ώ'\• τροφαί καί ποτά. 57 

άφ-&ονίq κατlι τΟν Βόσπορον 1, αί λα"Υ.έρτάι, νϊ:iν κοινώς λακέρδαι 2, οί 

{}-ύννοι, τοϋννοι νϋν κοινώς 3 , οί σκόμβροι 1\ σκοϋμβροι 11 σκουμβρία · καl 
οί τζύροι, ών οί μΕν πρώτοι ήσαν εύ{}ηνότατο·ι, δώδεκα εiς τΟν δβολΟν 

πωλούμενοι 1\ κατι/; δηνάριον 4--5 '1, τ6)ν δευτέρων δΕ πλ1ϊ-&ος οUδ' Οβο

λοϋ Clξιον ε-&εωρε'ί το 5. 

~ΥπΟ τώv Βυζαντινών Sπ
3 

'ίσης Ετρώγοντο καl οί κολίαι 6, νίiν κο

λιοί, καl αί ϋσκαι, περl ών τελευτ:αίων καtU. τΟν ΙΑ' αlώνα ό Χριστοφό

ρος Μυτ:ιληνα'ίος λέγει: «τίς γU.ρ Ciλλη βρiiJσις ϋσκας Ίlδίων ;» 7, και αϊτι

νες κατd τ:Οv Συμεc!Jν Σ1Ί-& (~νομάσ{}ησαy οϋτω, διότι «tοιαύτην τροφ1)ν 

Sμποιοϋσι tψ σάJματι τ ψ fιμετέρφ παρU. τcί) τώ ν Lχ-&ύων γένει, οϊαν τΟ 

χοίρειον κρέας παρrl τοίς χερσαίοις» 8• 

Διέκριναν δ' οί Βυζαντινοl τ1lν ποτάμιον ϋσκαν, τfιv όποίαν EiJεc{J-

1 Poemes, ΙΙΙ, 205. 216e. Α. Κ ο ρ α η, Ξε·ωκράτους καl. Γαλη\'01\ llερl τij.; 
απο τών ε,•ύδρων τροφi]ς. σ. 36. 167. 168. Α. Κ ο .ρ α 11, r Α τ;ακτα, 1. 73. Αί τ σερ· 
δέλαι εtναι αί κορδύλαι 11 σκορδύλαι τοϋ • Αριστοτέλους. Βλ. Σ κ. Β υ ζ ά ν τ ι ο '\', 
εν Πανδώρας, 3. 89. καί Α. Κ ο ρ α i'j "' ΕLς Ξενοκράτη καi Γαληνόν, σ. 161. 

2 Θ ε ο λ ο y ά κ η, Ώς έκ προσώπου τ&'\• καλουμένων τζύρων (ΝΌ Έλλη
\'Ομν. 7. 355. 13, 358. 15). 

3 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 20 καl 21 (σελ . ..18. 15. 17). Σ {j {}, 43. 15. Poemes, 
III. 104. 205 259, IV. 27. 9!. Όψα ρ ο λ ό y ο ς, 370. Α. Κ ο ρ α 1], 'Άτακτα, 

1. 73. Τ ο ϋ α U τ ο ί.i, Ξενοκράτους καΙ. Γαληνοϋ, Περl τής απΟ τ&ν ένύδρων 
τροφijς, σ. 19. 63. 

4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 2U. 143 (σελ. 48. Hi, 56. 12). Τ ι μ α ρ ίων, 21 
(Ε 11 i s s e η, Analekten, IV. 64). Τ h. Ρ r e s s e Ι, Johannis Tzet:zae epίstolae, 
έπιστ. 57, σείc. 49. Poenιes, IV. 28. Θ ε ο λογά κ η, 'Ως έκ προσόJπου τ0Jγ κα
λουμένων τζύροη• (Ν. Έλληνομν. 7. 334. !1, 35fi. HJ, 357. 1). 

5 Θ ε ο λ ο γ ά Χ η, "Εν{!·' ιiν. 7 . .355. 20. ΠαλαιότερΟ'\' καi ό Λ ι β cί. '\' ι 0 ς, 

Φ~.λάργυρος Ερασ-&είς fταίρας, 29, τόμ., 7. 58 (Fδrster) εtπε'\' : 'ίι1τε δf δ τι καl 

χρηστΟν Οψον οί σκόμβροι καl εlJωνον. 'Όσο'\' δ' ιiφορι]: ε!.ς τtlν τιμ1]ν τώγ ίχf}ύω\' 
γενικιί)ς δέο'\' νΟ. σημειιί.ισωμεν δτι κατiι. τΟν ΙΑ' αlιϊJνα ό Χριστοφόρος Μυτιλη
ναϊος α'\•αφέρει δτι b.ντ!. ένός; χρυσοϋ γομίσματος -i'Jγόρασε παρiι. εξ συγαλιευόγτω'\' 
τρεϊς βολCι.ς Lχ-&ύων (Κ ιι r t z, IJie Gedichte des C:hristoι)horos Mitylenaios, σ. 87). 
, , 

6
_ Ό,ρ ~β ά σ ι ο ς, 2. 58. 2U (σελ. 48. 18). Ξ ε ν ο κ ρ ά τ ο υ ς, Περl τής 

απο των ενυδρων τροφής, ξδ' (σελ. 18, ΚΩραη). 
7 Κ u r t z - D r e :χ: 1, Die Gedichte des C:hristophoros Mitylenaeos, σ. 91. 

Poemes, ΠΙ. 95. 325c. Κ. Κ r u m b a c h e r, Fischbnch, 371. Βλ. καl Α. Κ 0 • 

Q α ή, "Α τακτα, 1. 242. 
8 Σ Ίι -&, 111. 10. ΚαtCι. τΟν Σ Ί] {}, 'Ένf}' α'\'. 19: «δεϊ δέ τοUτον άρτύει'\• f}ερ

μοτάτοις ιiρτύμασι καi. ο!νον έπιπίνειν λεπτότατο'\' καί παλαιότατο'\'». "Επι{}ι καl 
Α. Κ ο ρ α i"] "ε'"Ο"ρα'τοu ' Γ ) · • Π ' - ' ' - ' 'δ ι ~ ' r., ς και α .ηνοιι, ερι της απο των ε'\'υ ρων τροι:γi'jς, 

σ. 205. 
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ρουν κάλλιστον τών lχ{}ύων, και nlν ftαλασσίαν, ύποδεεστέραν ταύtη'\' 1 . 

'Έτρωγαν έπ' ϊσης τιl συάκια οϋτω καi νUν έν Πόντφ καλούμενα 2, 

τοlJς βαfJρακούς, τοUς τών &ρχαίων δf}λα δ1l {}αλασιJίους βατράχους:~ 

καL τοiις γαλ.εούς 4 • 

'Εκ t(Ων σελαχίων ftρωγον tοiις βάτους η τα βιiτόπουί.α 5 , καL τc'ι.ς 

νάρκας 6 . 

AL μουροVναι, νίiν ΚΟL'\'ίj)ς σμύρναι, αναφέρονται c'IJς εύχαρίστως 

Εσ{}ιόμεναι, cbν ΕξαιρετικαL Ηtεωροiiντο αί έν τc'ρ Σικελικό) :ιτΌρ-&μQ) συλ

λαμβανόμεναι 7 καt τα (ε)χέλυα, τCι κοινώς χέλυα, iliν Ciριστα έ{}εωροΊ'i'ντο 

τα του Μαιάνδρου 8 • 

Έτρώγοντο δ s οί ϊχιΊ-ύς oU μόνον χλωροί, dλλU καL cΗίπαστοι 1\ έν

τΟς Οξους; πυντηρούμενοι, ώς Εκ τών κειμένων διδασκόμε-&α, τα όποία δ

μιλουσι δι' «δψάρια παστc'ι» t~ ·11 «ταριχευτοUς tχ-&ύας» 10 11 «δξωτοiJς 

lχ{1ύας» ιι, 11 δια τΟ «άρμυρΟv όψάριον» 12 ·11 καl ταριχευόμενοι. 

'Εκ τών άλιπάστων δ' 1J ταριχευτών Lχ-&ύων, οVς Επ(Μ,ουν οί σαλδα-

ι Κ η r t z - D r e χ l, Michaelis Pselli scripta ψ:ίnora, 2. 242. 15, 243. 1 έξ. 
2 Κ η r t z- D r e χ Ι, "Εν{}' αν. 2. 319 6. Ν ι κ ή τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. 

ΔιΊη·· 77. 5. 
Β Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους καί Γαληνοϋ Περi. της &πΟ τ&'\' f:νύδρων τρο

φfις, σ. 48. Poenιes, ΙΙΙ. 216b. 
~ Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 21 (σελ. 48. 18). Ά ν ώ '\'υ μ ο ς, 2. 258. Α. Κ ο

ρ α η, Ξε·νοκράτους καl. Γαληνοϋ, σ. 71. Περίφημοι παρ' &ρχαfοις ήσαν οί γαλεοl, 

τfjς Ρόδου, Π ο λ υ δ ε ιJ κ ο υ ς, Όνομ 6. 63 . 
. ? Poenιes, ΙΙΙ. 404f. Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους καt Γαληνού Περt τής απ:Ο 

τ&ν ενύδρων τροψfις, σ. 48. 196, 197. Κ r ιt m b a c h e r, Fischbuch, 373. Τό"' 

βάτο'\•, οϋτω καl νϋν εν ΘΎιριz; Υ.αλοι'ιμενον, ύπάγει δ Άρtστοτέλης εlς τδ. σελαχο· 

ειδ1]. Βλ. Ά f} 1] ν α ι ο ν, Ζ' 25. 26 σελ. 286c. Περ! σελαz{ω'\' βλ. καl 'Ο ρ ι β ά

σ ι ο ·ν, 2. 56. 1 έξ (σελ. 46 15 έξ.). 
6 'Αν ci) ν υ μ ο ς, 2. 268. 
Ί Κ λ ΊΊ μ ε '\' τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 3. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Ό'\•ομαστ. 6. 10. 

63. Κ υ ρ Ίι ·ν η ς Σ υ'\' έ σ ι ο ς, Ρ. G. 66. 1340. .1_ 

s Κ λ Ίι μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2.1.3. Poeιnes, lii. 17Ra. D r e χ l, Das Traum~ 
ΊJuch des Propheteπ Daniel, Β. Ζ. 26. 178, στίχ. 178. 

9 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ·ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν {ι τ ο υ, 'Έκitεσις της βασιλείου 

τάξεως, 464. 2. Τc'ι Βασιλι~Cι, σ. 44. 12. 3, δμιλουσι δι' άλιστοilς lχitiiς μετδ. του 

ίδίου αγγείου. 

ιο Τ a f e Ι, Enstathii opu~c. 230. 95. 
1::. Τ a f e 1, 'Έγ-6-' άγ, 194. 4.2, 230. 96. Oi δ~ωτοt Ι.χitϋς λέγονται νϋ'\• ξ ι δ ct~ 

τ όψα ρ α. 

12 Άσίζαι της Κύπρου, Α' κ.α\ Β', κεφ. 296 (Κ. Σ ά f} α, Μεσ. Βιβλ. 6. 238. 
489). 

Βυζαντιγών τροφα\. καl Ποτά. 59 

μάριοιl, δέον να μνημσνε·ύσωμεν τους όψό.ρωγας, νί.iν ΕνιαχοίJ ψαρωγάρους 2 , 

τοl.; σαρδέλλε.; δήλα δΙ], τc!ς εκ Γαδείρων μάλιστα έρχομένας και σάρδας 
i ουιιέ ς 3 ' ' β ' · 'δ ' • '' ,ι ' ζ' κα • . να , τους ακομ ρους, τας παι..αμι ας, τας εγγραυJ.εις , τους τ υ-

ρους 5 τΟ 7ιερl τΟν τράχηλον του ξιφίου μέρος ύ, τίl τώv {}ύν\•ων ταρί
χη ϊ καl τΟ Βερζίτικον, τΟ δποίον 1lλιεύετο εLς τους Σκυ{}ικοiJς ποτα
μους 'Ωξον καl Τάνα"ίν 8

, όμοίως κα.l τΟν Υ.εaτρέα !J καi. τους Εκ Πόν
του κομιζομένους μύλλους 10 καi τΟν κορακίνον Lχ-&ύν, δν οί τού Πό·ντου 
κάτοικοι σαπέρδην Εκάλουν 11. 

1 J. ~ i c ο l e, Τό fπαρzικΟν βιβλίο'\' Λέοντος τού ΣοφοίΊ. Ιlερ! τών διαφό
QCΟ'\' είδών τu}ν ταριχεuομένων ίχ{}ΊΊωΥ fiλ. Ξ ε ν ο κ ρ ά τ ο υ ς, Περi. της ά.π:Ο τ&·ν 
ι':νύδρων τροφης, ~δ' -οδ' (σελ. 18. 19, Κ ο ρ α η). 

2 Poeιnes, Il. 42b. 
3 Σάρδαι Ο,ιιως ιbνομάζοντο καl liλλα Lχ{)-ύωΥ ταρίχη. Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκρά~ 

τους καl Γαλη'\•οϋ Περl τής &.πό των f.νύδρων τροφής, σ. 36. 42. 167, 168. 
4 Λ ι β α ν ίο υ) Φιλάργυρος έρασ{)-εiς έταίρας, 29 (τόμ. 7. 58) f<~δrster). 'Ο

ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 1. 4U (σελ. i:J6. Η3). ΠαρCι Ιlροδρόμq;ι, ΙΙΙ. 94, κεϊται σκουμπρο
παλαμυδόπαστος, f.γγραuλοπαστοφάγος. 

li Θ ε ο λ ο γ ά κ 11, 'Ως Εκ προσώπου των καλουμένων τζύρω'\' (Ν. 'Ελλψ 
νομν. 7. 353). Poemes, IV. 28. 

6 Πβ. τΟ τοϋ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Poeιηes, ΙΙΙ. 179 ξιcριοτράχηλον παστόν καί 
i-:πιitι Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 1. 25J. Ό ξιq.ίας, Οστις καΙ. fν <Αyίcρ "Ορει "' 1Ί-ν πα
στώ'\•εται, έ{}εωρεϊτο δύσπεπτος, δι' δ έτρώγετο μετιi σι'\•άπεως 1Ί δριμέων αρτυuά· 
των. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. Η! (σελ. 48. 13). Σ ή{!-, 73. 20, 74. 1. . 

7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 144 (σελ. 56.13). 
8 Ό Ι. Τ ζ έ τ ζ η ς, Χιλιάόες, χιλ. 13, ίστορ. 466. 90, fγραψε : 

ΏξιανοUς Lχf}ύας μοι ταρίχους εl'\'αι '\•όει1 
ο'ίπερ βαρβάρως καi κοιν&ς βεuτζίτικα κα.λοίiνται. 

Βλ. κ.αί Τ h. Ρ r e s s e 1, Johannίs Tzetzae epistoJae, U.ρ. 39, σελ. 3-t καi έπιστο.λ. 
98, σελ. 8R. Poeιnes, ΠΙ. 180. Α. Κ ο ρ α η, "'Α τακ τα, 1. 261. Τ ο ϋ u.. ·6 τ ο υ, Ξε
'\'οκράtοuς καΙ. Γαληνοϋ, Περt η]; ciπό των ένύδρων τροφfΊς, σ. 80. Χώρα'\' Βερ~ 
ζιτίων αναφέρει ό Θ ε ο φ ά ν η ς (Χρονογρ. 1. 447. 13, De Boor), Βερτζϊται δε 
Σλαϋοι άναφέρονται κατό. τόν Ζ' αicUνα κατιi της Θεσσαλονίκης Επιδραμόντες. Ο, 
Τ a f r a Ι i, Thessalonique des oι·igines aι1 ΧΙΥ siecJe, σ. 109. Πβ. και Κ ω ν σ τ. 
Π ο ρ φ υ ρ ο Υ ε ν Υ Ύι τ ο u, Πρός τόν 'ίδιον υίόν Ρωμαγόv, 181. 1 καl Π. Π α· 
π α Υ ε ω ρ γ ί ο υ, Zu den Briefen des Theodoros Laskaris, Β. Ζ. 11. 19. 

, 
9 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 149 (σελ. 57. 1. έξ.). Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους 

κ..ι.ι Γαληνοϋ, Περt τijς από τών fνύδρω'\• τροφf]ς_. σ. 176. 
10 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 1. 40 (σελ. 9(}. 32). Έν 'Ηπείρφ ό μ{ιλλος λέγεται μ υ λ

λ ω ν aς. 
11

, Σ. Κ ο ~ γ έ α, Αί €'\• τοϊς σχολίοις του 'Αρέ{}α λαογρσ.φικαi ε[('iΊΊσεις (Λα
;γ~αφια;, 4 :!αl). Α. Κ ο ρ α ΙΊ, Ξενοχ;ράτους καί Γαληνοϋ, Ηερt της &πΟ τ&v 
ε'\•υδρων τροφης, σ. 176. 
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Τε ταριχευμένους δ' Επίσης tχftίiς Επρομη{lεύοντο ο 'Ε Βυζαντινοl fκ τε 

τΊ1ς Προποντίδος 1, dλλU. καi. Εκ τfjς 1\ίαιώτιδος λίμνης τf]ς Χαζαρίας ~~, 

πρΟς δε καi. Εκ τής Κωπα'Lδος, Εξ ής τελευταίας -&α Εκομίζοντο εlς τCtς 

Βυζαντινr.J.ς άγορUς παστοl Ε:γχέλεις 3 . 

ΕLς τα εξωitεv, καl δη Εκ Βρεττανίας ε'Lσαγόμενα ταρίχη, <Ίς προστε

'11-ιΟσι. καl αί ρέγγαι, αϊτινες άπΩ τoii ΙΒ' τοUλάχιστον αiώνος i']σαν γνω

σταi. εiς τοUς Βυζαντινούς 4 • "Ας προσ{}έσωμεν δ' ΕνταU-&α δτι οί δ.λί

παστοι iχ{}-ϊiς έτρώγοντο Ε:πιρραινομένου Ελαίου καl 6ξους καl Επιπασσο· 

μέvου fιδυόσμου 5 καl δτι &κρόπαστα, 11τοι Ολίγον δ.λατισμένα, γομφάρια, 

&vαφέρει δ Πρόδρομος 6 • 

ΊΆ ΜΑΛΑΚΙΑ, ΤΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ 

τα μαλάκια, τα μαλακόστρακα καi τU Οστρακόδερμα κατα τοiις Βυ

ζα,·τινο.iις χρόνους εκαλοUντο clγνά 7, εLτε U)ς εν Ίlμέραις άγνείας, 1}τοι 

νηστείας τρωγόμενα 8 , ε'ίτε δJς &γανά, ητοι μαλακά, όπότε Εννοητέα μό

νον τα μαλάκια 9 • 

1 Χ ω ν ι ά τ η ς, 2. 302. 13. 
2 Ι. Λ α ~ α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σύ·νοψις τών 1.'tαυμάτω·ν του αγιου Ε\ιγενίου. (Α. 

Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Fontes hίstorίae imperίi Trapezuntini 

lii3, 7). 
Β Ν ι κ η φ όρο υ Γ ρ η γ ο ρ α, 'Ιστορία, 1. 417. lS. Κατιi τό 'Ο·νομαστι

κόν τoii Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς (6. 10. 63) (J:ρισται ιΗJεωροUντο αί έγχέλεις τfις Κω

;τα"ίδος. 

" Θ ε ο λογά κ η, 'Ως εκ προσώπου το)ν καλουμένων τζύρω·ν (Ν. Έλλη

νομν. 7. 3δ6. 21). 
5 Ι. Τ τέ τ ζ ο υ, 'Επιστολαl (C r a m e r, Anecdota Graeca Oxoniensia) ΙΙΙ 

170). 
6 Poemes, ΠΙ. 179a. 
r Θ ε ο δ ιΟ ρ ο υ- Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Σχέδη μυός (Β ο i s s ο n a d e, Anecdo

ta Graeca, Ι. 434). Δι1]γησις παιδιόφραστος τ(δ·ν τ.ετραπόδω·ν ζcQω'\', στίχ, 133 (Wag
ner, σελ. 145). 'Έπι{}-ι και D. Η e s s e I i η g, Denx poemes Grecs du Moyen B.ge 

(Βυζάντιον, 1. 309). 
s 'Όντrυς ταiiτα f.ν τοίς μο,•αστηιιίοις συχνιi κατιi Τετάρτην καΙ. ΙΙαρασκευΊlν 

f.τv(δγοντο. 'Εν ωJιοις άναφέρετ-αι ξηροφαγία, &.γνοφαγία, iχ{}υοφαγία, Η. D e 1 e
h a y e, Deux t)'pica byzantins de 1' epoque des Paleutogues, σ. 124:. Θ ε ό δ ω -
ρ 0 ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99. 1700. f'oemes, ΠΙ. 276a. 276. 

9 "Επι{}ι Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ν έν MNl<~, Α' 135. Φ ι λ ·ίι ν τ α, Γλωσσολογι

κά. Β' 57-58. Σ τ. Ξ α ν{} ο υ δ ί δ ο υ, Διορ{}ώσεις και έρμηνε"ϊαι εtς Δη'ιγησι'\! 

πα~διόφραστον τΟη• τετραπόδων ζ(Qων (Βυζαντι·νιi καi Νεοελλη·νικιi Χρο'\•ικά, 5. 

~· ~ 

Βυζα'\•τιτι1ι'\' τροφαί καl ποτά. 6! 

'Εκ τών &γνών λοιπΟν &ναφέρονται τα καλαμάρια 1, τά όποία έγίνον

το και μον{}υλευτά 1] παραγεμιστά 2, πι{}ανcί\τατα κα-&' δν τρόπον νυν τα 

καλαμάρια, Ciτινα παραγεμίζονται, μΕ: σταφίδας, δρυζαν και κοκκωνάρια, 

κατόπιν α'Ε σηπία ι 3, αϊτινες εμαγειρεύοντο μετCι δριμέων άρτυμάtων, ο'Ε 

όκτάποδες 11 τα Οκταποδίτσια 4. καl αί -&αλάσσιαι κνίδαι 11 dκαλijφαι, αϊ
τινες οϋtω κα/ι.ούμεναι δια τΟν κνησμόν, δν παράγουσιν ε!.ς τας χείρας 

τών συλλεγόντων αUτάς, είχαν μΕν καλ:i)ν οUσ(αν, ilσαν Ομως κακοστό

μαχοι, ετριδγοντο δΕ: ψηνόμεναι f:πl άν-&ράκων κληματίδων 5 . 

Νυν 1l &καλ1lφη αϋτη άγαί.:τjπα εν Σκύρφ, γαλ1jπα έν Σcίμφ, κοvλη
φάδα έν Λέσβφ, κόληφας εν Κυζίκφ καi κάληφας έν Πανόρμφ, άγκλού

~9·α εν Μεγίστη καi σαλούπα εν Καρ1Jστφ, δι' &λεύρου επιπασσομένη γί

νεται τηγανιστ1'j, 'ίσως δΕ κατα τΟν αUτόν τρόπον εμαγειρεύετο καi κατα 

,ους Βυζανη νους χρόνους. 

ΤηγανιστU.ς ε π· 'ίσης ετρωγσν ο 'Ε τότε '1\ καi. βραστας τα ς καρίδας G' 

αϊτινες ΊΊσαν δύο ε!.δών ·11 μικραl και πράσινοι 1} μεγαλύτεραι και ερυ

-&ραΊ. κάμμοροι 1] κάμμαροι καλούμενα-ι 7 , νί1ν γαμ.πάρες. Το1)ς δf: καρά-

ι Μ ι χ α ·ιΊ λ Γ λ υ κ α, Βίβλος Χρο'\'ική, 'i1. 21, 72. 7. 'Α'\' ό) ν υ μ ο ς, 2. 
260. Σ χ ο λ ι α σ τ Ί'j ς Όππιανοϋ, Άλιευτ. Α', 4~8. 432. Περi. τfις λέξεως καλα

μάρι βλ. τα γραφέντα ύπΟ Πρωτοδίκου f,. Άρμο,·ίας, Β' 327 καl Ρ. Κ r e t s
c h m e r έν Β. z. 13. 293. 

s Τευ{Ης στακτή, ταύτ(γν δ' ε!.πεϊν κατιi τοitς lδιωτίζοντας παραγεμιστή. Ε ύ

σ τ α {} ί ο υ, Παρεκβ. 2Gι. 17. :Σ χ ο λ ι α σ τ. 'Α ρ ι σ τ ο φ. Ίππ. 34.2. Καl ό 
Ή σ ύ χ ι ο ς : ιU'\•{}-υλευμέγογ διασεσαγμέγογ άρτυμα, Οπερ Ενιοι μεμον{}υλευμέ·\-'ο'\'. 
'Έγραψε δε καl ό Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς f.v τψ '0'\•ομαστικφ του (6. 9. 60) αί δε πε

ριτται σκευασίαι όνi!-υλεύσεις και μον{}υλεύσεLς f:καλοϋντο. 

11 Σ ΊΊ -&, 99. 9. Μ ι χ α Ίι λ Γ λ υ κ a, Βίβλος Χρο'\•ικ1ι, 104:. 11. Ι. τ ζ έ

τ ζ ο υ, Χιλιάδ.r-ς, χιλ. 2. ίστορ. 46, στίχ. U62 Poemes, lii. 275a. Ά ν ι()'\' υ μ ο ς, 

2. 260. 
4. Ε υ σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ. 1541. 9, Ά ν (δ,. υ μ ο ς, 2, 260. 266. Εί.δος 

φαι'iλου όκταποδίου lισαν οί μ ο σ χ i τ α ι ('Α'\-' ώ ν υ μ ο ς, 'Έ'\•-&' &,•.) σήμερον 

μοσκοχτάποδα. 

5 Περl U.καλήψης {}αλασσίας Βλ. 'Α {} 1'j '\' α ι ο ν, Γ' S!1f. Ε ε ν. ο κ ρ ά τ η, 

Περi. της U.πΟ τιΟν έ'\•ύδρω'' τροφης, κεφ. 241 ιΙ\οραη, βλ. καl σελ. ·110) Ό ρ ι

β r'ι σ ι ο,., 2. 58. 76 (σελ. 52. 2). Βλ. καΙ. Ρ & λ λ η- Π ο τ λ η. Σύ,•ταγμα, 4. 
135 Ε υ σ τ α {t ί ο υ, Παρεκβ. 1485. 45. Σ χ ο λ ι α σ τ. Άριστοφ. 'Ιππ. 422 καl 
Λυσιστρ. 549 .. C. G. L. 2. 211. 56. ιιrtica marina· &.κα/,.1')q;η καl 2. 222. 6 άκαλr'ιφη· 
ή καλουμέΥη κ·νίδη. 

6 Poemes, ΙΙΙ.275 276. Σή--&,60. 7. Παϋλος Αtγινήτης, 1. 91 (σ. 

64. 19). 
'i Ά 1} ή,, α ι ο ς, Ζ', 75. 306d. 'Η σ υ χ. λεξ. έν λ. κ ο υ ρ ί δ ε ς. Ε υ -

σ τ α i! ίο υ, Παρεκβ. 1389. 27. Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους και Γα.λ:ψοϋ, σ. 191· 
Ca1nmari· καρίδες, C. G. L. 2. 97. 1. 



62 Φαίδω1•ος Ι. Κου~ουλέ 

βους 11 καραβίδας 6κζεστUς €π' 'ίσης fτρωγον οί ΒυζαντιΊ•οί 1 . 

'Εκ τci)ν μαλακοσtράκων χρήσις Εγένετο τών (d)ατακόJν :ι, tιί1ν καρ-
' δ ' , , ., ' ' ' κίνων, καβούρων καλουμενων, ιαιρουμενων εις εναΛιους και ποταμιους , 

ι:δν εlδος l]σιιν τα παγούρια\ τcΟν σωλ ψJW}' 5, εκ δε τών Δστρακοδέρμων 

τcΟν κτενίwν, ών (iριστα ε-ι'tεωροϋντο τιΊ. τfις Μη{}ύμνης τ·fις Λέσβου ι:, 

τών χηβαδίων 1, τών πεταλίδων ll πατελίδwν 8, τών δμυδίwγ !' πρΟς δε 

και τ6Jν δστρέωJ•, νϋν κοινάιν στρειδίwν 10 , ών &:ριστα Μtεωρουντο ::π:αλαι

ότερον τιΊ. κατα τΔ.ς ΕκβολUς τοϋ Νείλου, το{Ι Κα-ίiσtρου κατα τΟ ΒρενδΊ)

σιον κα!. τό "Ακτιον, καi τ1)ν Λευκάδα, πρΟς δε τα ε,. 'Αβύδφ 11, τι:ί11' πιν

νώ1ι 12 χιΛ τών {}αλασσίοη• lχίνων 13• 

1 Σ u ·ν έ σ ι ο ς Κ υ ρ 11 ν η ς, Ρ. G. Gt:i. 1340. Poeιnes, lll, 276. 2: 1Ί {1-, 60. 
17. Π α ij λ ο ς Α ί γ ι Υ 1Ί τ η ς 1 1. 91 (σ. 64. 18). 

2 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 54. 1. (σ. 45. SO). Σ 1Ί ·Ό-, 2U. 4. Poe111es, 275. Ε ί1 σ τ α
{} i ο υ, Παρεκβ. 218. 22. Ί'όΥ τύπον σ τ α κ Ο ς τΟΥ f.πιχωριrί.ζον1α '\'ύ".• fν Λι~η· 

σίφ καΙ. Σηλυβvί~ δίδει ό 'Uψαρολόγος, Κ r η 111 b a c lι e r, Fischbnc}ι, σ. Η70. 

3 Ά χ ιι έ τ Όνειροκu. κεφ. DOU, σελ. ~39. 24, 240. 1. Τ r i η c h e r a, S)•lJ. 
JG5. 124 Α. κ ~ρ α τι, Ξ~ε'\'Ο:.tράτους καl Γαληνοί\ Περi τΥις ιlπΟ τ6Jν ενύδρω".' 
ηyοφijς, σ. 191-192. 

4 PoCιnes, ΠΙ. 275. 'Α'\' ώ γ υ μ ο ς 1 2. 260. Σ 1Ί {ΙΊ 83, 15. Κ r η m b a c !1 e r, 

FischbucJ1. σ. 361. 

5 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 106 (σελ. ΓJ4. 14). Ε {J σ τ α i} ίο υ, ΠαρεκΒ. 1485· 
Gl. Poewes, ΙΙΙ. 278. Ά ,. ώ" υ μ ο ς, 2. 226. 

6 Π ο/,_· υ δ ε ύ χ ο υ ς, '0.\'ομαστ. 6. 10. G3. Κ λ Ίι μ ε'\' τ ο ς, Παιδαγ 2. 1. 
3 (σελ. Ει5). Βασιλικύ., 19. 18. ~ 1ι {}, 81. 8. Poemes, ΠΙ. 2ϊ8. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 
58. 71 (σελ. 51. 22). Ά "' ώ ν υ μ ο ς, 2. 26G Ε ύ σ σ τ α {I ίο υ, Παρε:.tβ. 759. ΩΟ. 
Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 1. 120. 138. Κ ι· u 111 b a c h e r, Fischbnch, σ. Β69. 

7 Ό ι1 ι β ά σ ι ο ς, 2. i);j, 1 (σ. 45. 10), Poemes, ΙΙΙ. 278. 'Α ν cό ν υ μ ο ς, 2. 
266. Σ χ·ο λ ι α σ τ 1l ς Όππιανου, Άλιευτ. ΑΊ 13S. 

8 Αί πατελιδες 1] λεπάδες έ.γί".•οντο βρασταί, Ό ρ ι i·1 ά σ ι ο ς, 2. 58, 88 (σt=λ 
52. 29). Σ χ ο λ ι α σ τ. 'λριστοφ. llλoiJc, 101J6. Α. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους και 

Γαληνού, Περί τt]ς U.πΟ τ&ν f:νίιδρων ιροφijς, σ. liiG. 
9 2: 1ι {}, 81. 11. Ά χ μ έ τ, '0'\•ειι_ιοκρ. κεφ. b03 (σ. 240. 4). Ε ύ σ τ α-& ίο υ 

Παρεκβ. 1485. 12. 'Α ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 260. NU'\• τΟ κοινc'δς μύδι f-'\' Κερασού·ντι τού 

Πό'\•του καλε'ϊται 6 μ ύ δ ι ν, f_γ Κοτυώροις δ' 6 μ ίι δΌ 

10, Ά χ μ έ τ, '0'\·ειροκρ. κεφ. DOO (σ. 240. 4). Σ 1ι {}, 81. 9. Ά '\'ιό ν υ μ ο ς, 
2. 263. Περl. μυδίω'\' βλ. Κ r ιι m b a c h e r, Fischl)uch, .. σ. 369. 

11 Ξ ε'\' ο κ ρ ά τ ο υ ς, llερl τής απο των έ'\•ύδρω'ν τροφης, Υ.εφ. 3. 53. (Κο
ραη). Κ λ ή μ ε"' τ ο ς, Παιδαy. 2. 1. 3 (σελ. 155). Ό ρ t β ά σ ι ο ς, 2. 58. 96 (σελ. 

53. 15), 
ι;.ι Ό ρ ι J:! ά σ ι ο ς, 2. 58. 98 (σελ. 53. 25). Ά ,, ώ ,, υ μ ο ς, 2. 266. Τ a f e 1, 

Enstathίi opusc. 116. 65. Κ ω '\' σ τ α '\'τ ί Ύ ο υ Μ α '\'α σ σ fj, Σύ·νοψις Χρονικ1}, 

στίχ. 6655 (σελ. 285). Σ χ ο λ ι α σ τ Ίl ς 'Οππιανού Άλιευτ, Β', 186. 
18 Βασιλικά, 19. 18. Ά '\' ώ ν υ μ ο ς, 2. 2fi2. Α. Κ ο ρ α f], Ξε'\•οκράτους καl 

Γαληνού, Περi. της άπΟ τ&'\' fγύδρω'\' τροφfjς. σ. 199. 
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ΤΑ ΥΠΟ TQN ΒΥΖΑΝτΙΝQΝ ΕΣΘΙΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 

Τα λάχανα Ε-&εωροϋντο κατα τοUς Βυζαντινοi>ς χρόνους ε-Uτεί3ις 
τροφ1l, δι' δ καt οί κοιλιόδουλοι τά &πεστρέφοντο 2, Συχνd λοιπΌν d.·να
φέρονται Q')ς μετα Οσπρίων ύπΟ τών πτωχδ.Jν iσ{}ιόμενα 3 1·] καt είς τCις 
μοναστηριακclς τραπέζας ενίοτε καL ίt)μCι παρατι-&έμενα 4. κατα τας ημέ
ρας τών νηστειών. 

Τ(ι λάχανα διυροϋντο είς dγριολάχαΨα 1) λεπτολάχαvα, Κακόχυμα 
τοϋτα {}εωρούμενα ~\ και εlς 1ϊμερα. 

'Εκ τών &γρίων λαχάνων μνημονευτέα 1'1 μαλάχη 11 μολόχη 11 μόλο
χος, 11 τε 1iμερος καl1i &γρία a1cea rosea καl maiva sy1νestr1s. 

Τ1)ν μαλάχην ό)ς Εδώδιμον &ναφέρει τΟ {:}έσπισμα τοϋ Διοκλητια
'\Ιοϋ, δύο μάλ_ιστα ποιότητας αύτfις διαστέλλον 6 , ό 'Αλέξανδρος Ε πει τα 
Τραλλιανός 7

, δ ΣυμεΟ)ν ΣΊ)·Η- 8 καt τα Lατρι;.:(t Κα1't' Ολου βιβλ(α 9 καt τι) 
Γεωπονικά 10

, πρΟς δΕ καl τα μεσαιων. γλωσσάρια 11, συνέστηιrαν. δΕ κατα 
τΟν ΙΒ' αUίηια καl ό Θεόδωρος Πρόδρομος και Ο Καλλικλfις ν' Uπέχω
σιν α.Uτής κατU. τΟν μ.fινα ΑίJγουστον 12, Εν ψ δ (lερόφιλος τούναντ(ον 

1 Περi τijς βρο)σεως διαφόρων χόρτω'\• και Λαχά".•ων βλ. J e a n R e Ι 111 e. 
Ο e c ο n ο 111 ο Sι Alίnιents et recettes cu1inaires des byzantins, σ. 158. 

:J Ά μ α σ ε ί α ς Ά σ τ έ ρ t ο ς, Ρ. G, 40. 380. 
3 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 51. 261, 60. 780. Μάρκο υ Δ ι α κ ό ν ο υ, 

Βίος τοϋ άγίου Πορφυρίου, 10 (σ. 10. 14, Gregoire-Kugener). Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 'Ε
πιστολαi (C r a ιn e r, Anecdota Graeca, ΠΙ. 160). F ο u r m γ- IJ e r 0 y, Βίος τοϋ 
άγίου πατρΟς {lμ&ν Φιλαρέτου (Βυζάντιον, 9. 137. 17). 

4. Θ ε ό δ, Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99.1713. L. Ρ e t i t, Typicon, 13. 35. 
5 'Α '' ώ ν υ μ ο ς, 2. 270. C. G. L. Ο 450. 18. Του με Ο:γρια λάχα'\·α τρεφομέ· 

'\'Ου μνεία'\' ποιείται ό Λ ι β ά ν ι ο ς εν τψ iΞργιδίφ του Φιλάργυρος έρασ-δεiς έταί
ρας, 22 (τόμ. 7. 54, Fδrster) καΙ. ό συγραφεl•ς τού βLου του άγίου Θεοδοσίου, 19. 
25 (Usener). Τ a f e 1, Fustat1ιii opιιsc. 14. 64. 

6 Κεφ. 6. 5. 6. Μ ο ηι m s e 111 - Β Ι G 111 n e r, ner :.\Iaxiιnalt..ιrif des DiocJe-
tian, σ. 84. 

7 1. 523. ϋ01 (Pιιschιnann). 
8 Σ 1] {}Ί 05. 1 έξ. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περί {)λ ης lατρικijς,, 2. 1J8. 
9 T1l'\' μαλάχην ι Ο. lο.τρικΟ. βιβ/.ία καταλέγουοι μετα'ξiι τώ'\>~i'ιχύμων καi. κα

κοχύμω'Ι.· λαχά·\ων. 'Α ν ώ '\'υ μ ο ς:, ~. 25i1. 264. ·1 ε ρ ό φ ι λ 0 ς, Περl τροφώ'' 
κύκλος, 1. 411. 

10 Γεωπονικά, ΙΒ' κεφ. 1. 7. 8 καl 11. 1. 
11 Ίο υ λ ίο υ Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ερμη'\•εύματα, σ, 139. 216 Πβ. καl C. 

G, L, 3. 317. 109, 
12 L. S t e r n b a c h, Nicolai Calliciis cannina, σ. 45. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ρ ο

δ ρ ό μ ο υ, ΣτίχοL είς τοi.1 ς ιβ' μηνας {Extraits de Mss, 11. 2, σ. 184). 



συ-Υισt(f τil'v χρήσιν α{1 τfις ::ι.ατιl Μάρtιον 1. 
Kfιl. 1l χρfισις τού χ()ρτου (~Jς fδωδίμου διετηρΊ){tη μέχρις ημων. 0{1-

, ο ; CΙ δ' C ~ ' ~ -

τως εν Κύπρφ 1) μολόχα μu.γειρευετα.ι ως σουππα, στα ν ο καυ cΟς αυτης 
' ' ) ' ~ ' ε 

ε'ίναι χονδρός, tηγανίζεται· Εν Τ1'1νφ τους τρυφερους καυ ωυς, αφ ου 

βράσουν καl στραγγίσουν, το·Uς τηγανίζουσι μΕ Φά, εν Βελβενtό} τfις 
Μαr.εδονίrις κοπανίζουσι τα φύλλα της καt τα μαγειρεύουσι ν δ_) ς νηστί
σιμον φαγητόν, στοϋμπον α·UτΟ καλοiiντες, χαl έν Μεyάροις δΕ. μαγειρεύ
ουσι τόν &μπέλοχαν, (iJς Εκεί: καλοiiσι τi)ν μολόχα:ν. 

'Εδu)διμον έπ' 'ίσης χόρτον ή το τότε καl1l Πκαί.'J}φη -1\ κνίδη, ''ίίν (d)
κνίδα η τσουκνίδα, urtίca ιnenιbranacea, η~ιν όποία ν &1ς τρωγομένην &να
φέρει 1\δη δ "Ησίοδος ε\ς τα 'Έργα καl τU.ς 'Ημέρας του (στίχ, 41) κιιl 1] 
όποία επtστευον ot &ρχαίοι δη τρωyομένη Επροστάτευεν dπΟ Ολας τας 
άσ{}ενείας τοi:, Ετους. 

Την χρήσιν τής κvίδης ιΧναφέρουσιν δ τε Όριβάσιος 2 καl Παύλος δ 
Αlγιν1Ίτης 3 καl ό Συμε(~)ν Σ1Ί-& 4 Εν τοίς Εργοις των, Επει τα τα Έρμη
νε\οματα του Πολυδεύκους ', βραδύτερον δε κrιl δ Ι. Τζέτζης, βεβαιόΊν 
δη πολ·U περισσότεροι ήσαν ot τUς κνίδας Εσ'Ι1ίοντες τών τρωγόντων τΟν 
σησαμοϊiνtα 6, είπε δΕ καl ό Θεόδωρος Βαλσαμών, τΟ Εδ(J)διμον τής Υ,νί
δης ύποδηλών: «καl σύντροφος τρέφει με τού γένους κνίδη» 7• 

"Ο τι δΕ πτωχΠ)ν κut κατωτέρας κοινωνι κfις τάξεως βρcίψ.α f1το α{Jτη 
δηλοί πάλιν Ο Θεόδωρος Βαλσιιμι:)ν δμιλ(Ον δια τΊ1ν <<κνιδοχορτόπλουτον 

ε·Uνοιiχων φύσιν» 8
• 

Αί κνίδαι f.tρώγοντο καl κατc'ι τοl>ς μετ&. την Ciλωσιν χρόνους δ)ς 
δεικνύει ή παριi Βάρνερ παροιμία «οί τσουκνίδες τοϋ χωριοϋ τρυφερΕς 
είν' σα μαρούλια>> ή λεγομένη πρΟς δΊ)λωσιν Οτι, εν Ελλείψει του κρείτ
τονος, καλόν είναι καΙ. τΟ ί!ποδιέστερον ~\ τρώγονται δΕ κατU. τόπους και 
σ))μερον. 'Εν Βερροίq. δπt παραδείγματι 1Ί τσουκνίδα μαγειρεύεται μΕ U
ρυζα:ν παρασκευαζομένου ο{Jτω φαγητού, δπερ καλεί τα ι μποvρανί. Και 
έv Βουρβούροις δΕ της Κυνουρίας και Εν Κρ1ιτη οί τσουκνίδες, δ ταν ε'ί-

1 'Ι ε ρ ο φ ί λ ο υ, Περ.l. τροφ:iJ'\' κ1Jκλος (1. 411, Ideler). 
2 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 14 (σελ. 32. 29). 
8 Π α ϋ λ ο ς Α t γ ι,, Ί1 τ η ς~ 1. 74 (σελ. 54. 11). 
4. Σ Ίι {}, 126. 8. 
i5 σ. 139 (Boucherie). 
6 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 'Επιστολα.l (C r a m e r, Anecdota Graeca, ΠΙ. 160). 
7 Κ. Η ο r n a, Die Epigramιne de~ Theodoros Balsanιon (\Viener Stιιdien, 

25. 192). 
8 Κ. Η ο r n aJ "Εν{}' δ.'\•. 25. 200. 
9 Ν. Πολίτου, Πα.Qοιμ. 2. 115. 
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ναι τρυφεραί, μαγειρεύονται καί ε,, Κοτυόροις δΕ του Πόντου τlις κι ν

tέας (=κνιδέας) &φ' ού βράσουν tCtς μαγειρεύουν μΕ dλευρον εως Οτου 

γ( νουν πολτός, δν επειtα βράζουν, πεQιχύνοντες μΕ 1Ίδύοσμον 1• Τέλος Εν 
Τρικκάλοις της Κοριν&ίας τρώγονται αί μαγκουνίδες (=μηκωνίδες) πριν 

άποκηlσουν αν-&η. 
"Ως lδc6διμα λάχανα ιiναφέρει δ Θεολόγος Γρηγόριος τα χρvσολά

χανι:ι 2 (atrίplex hortensis), τα όποία, τiίς αυτης φύσεως Ο ντα μf: τΟ σπα
νάκι και τΟ σεϋτλον, παλαιότερΩν αναφέρει ό Διοσκουρίδης; a, βραδύτεvον 
δ~ ό 'Αλέξανδρος Τραλλιανός'\ ό ~υμεΟ)ν Σ1lit 5, ό Ίερόφιλος 6, ό Θεσ

σαλονίκης ΚUστά%ιος 7, ό Θεόδωρος Πρόδρομος 8 , ό Πωρικολόγος 2 ό Ζω

-vαράς 1 u και τα Έρμηνεύματα τοϋ Πολυδεύκους 11 ΧαL τc'ι δποϊ:α καί οί 

σημερινοl <Έλληνες τρώγουσt'\' οϋτω μf:ν Εν Κρ1Ίτη και Κυ&1lροις κα

λούντες, &λλαχού δΕ: λεβουδιες ·i\ λεποντιές. 

ΙlαρU. τΟ χρυ<rολάχανον Επ' 'ίσης δτρόηιετο τότε και τι'J σπανάκι12 

(spinacia oleracea). 
~Εκ tών λεπtολαχιfνων ~-π' 'ίσης Ετρώγοντο τcl. βλίτα (atrip1ex bor

tensis) καl τα λάπα{J.α 13 πρΟς δΕ καl1i λαψάνη 14 (sinapis arνensis). 
Νύν Εν Μάη] βρακαλiδrς (rapistrunι Orientale) λέγονται τU. iiρι

στα τ{ίJν δ.γρ(ων χόρτων, tG1ν όποίων τcΊ. φύλλα ε1ναι πρΟς τα Εσω κεκαμ

μένα. TU χόρτα ταϋτα c&α Εtρωγον και ot Βυζαντινοί, clφ~ ού Εν τψ Επ' 

Ονόματι του Ζωναρά λεξικψ &ναγινώσκομεν: βράκανα· dγρια καl δύσ

πλυτα λάχανα. 

ι Ξ ε ν ο φ. 'Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικό. Κοτυcόρω'\·~ σ. 102. 
' Ρ. G. 37. 61. 
ι Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης ίατρι·,ι:fiς~ 2. 119. 
• 1. 497, 2. 509. 
' Σ {ι !t. 122. s. 
6 Ί ε ρ ο φ ί λ ο υ, Περl τροφώ'\' κύκλος (Ι ιl e 1 e r, Ph)·sici et medici 

Graeci roinores. 1. 411 ). 
7 1<.: υ σ τ α 11· ί ο υ, Πα.ρεκβ. 539. 4. 
8 Poeιue~, Η. 41. Σ υ '\' ό δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Theodoros Prodro· 

roos, σ. 396. 
Q Δι1jγησις τoii ΠωριΧολόγου (\\' a g n e r, Carnιina Graeca, σ. 200). 

1ο σαβέκ· χρυσολάχα'\'0'\'. 

11 'Ι ο υ λ ί ο υ Π ο λ- υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ερμηνεύματα, σ. 139. Πβ. r.αL C. G. L. 

2. 23. 8, iJ. 266. lB. 
12 Poemes, Π. 41. Διl]γησις τοϋ Πωρικολόγου, σελ. 200 (Vi.T a g n e r, Car

mίna). 

13 Ά '\' ώ ν υ μ ο ς, 2. 259. 264. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περl ϋλης lατρικfjς, 2. 
117. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς. l, 414, 416. 276. 

1'• Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, "Ε·ν{}' Q..., •• 2. 117. 
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Φαίδω,·σς 1. Κουκουλέ: 

Καt το;Ίς dσφαράγους (asparag·us aρ11)1 1lus) νi"11' σnαρ(iγγια, σπο.ρ 

τοUς ε'ίtε κιι;l μι'ι, ών περi τύ. έκυ.τόν ,ύπιiρzουσιν ι::'ϊδη, έτρωγαν ut ,Βυ
ζαντινοi oUz.i dπό πολU παλαιάς δποχfις, &φ' ου ό ΣΊl% λέγει: «τΟ τοι~ 

ούτον εlδος τίi1ν λαχάνων ο\Jκ δγνωσμένον ·l1ν Ενταύ{tα πρότερον, U.λλιΊ. 

μ6νον οί πικροl τc'Ον λεγομένων Ελαιοδαψνά'ηι &σπciραγοι, νυνl δΕ μετακο

μίζονται μετU. τΟν του Εαρος καιρόν και :παρά ηνων ΟιαγινchσκονταιJ 1• 

'Γο1)ς δ.σπαράγους τούτους μ'\•ημονεύουσι μΕν καl παλαιότεροι συγ

γραφείς, Εφ' ή; δμω; σ1!1μερον σημασίας Εκ τών μεταγενεστέρων δ <lερό

φιλος 2 Χ(Λ ό Άκτουιiριος 3 , τα μεσιιιωνικCι. γλωσσάρια 4 καl αϊ Άσίζαι 

τfις Κ1Jπρου, Εν{} α οiiτοι καλούνται Πγρέλια 5 , 

Οί clσφriραγοι ό'ντες ηϋν λαχάνων τΟ τροψψ(δτατΟ'\' είχον ουσίαν 

μεταξ.U τrίη· λαχάνων καl τών κρεάτων κειμένην, Επειδiι δΕ δΕ'\' ήσαν πc.ίν

τοτε εiιστόμαχοι διCι. τούτο Ετρώγοντο, &φ' ού μετU. μετρ(αν i'::ψησιν, f1ρτύ

οντο μΕ Ελαιον καi γάρον 6 , 

Ό Θεσσαλονίκης Εϋστcί.{Jιος λέγει: «γάλα τΟ τού τι{}υμάλλου, Εξ ού 

γrίλιικτος δ τι παρονομάζουσιν Εκείνοι α1Jτ0 1l ταπεινη διάλεκτος <1ηλοΤ» 7. 

'Εκ του χωρί.ου τούτου φαίνεται δτι οί Βυζ(ιντινοl fτρωγον τι'ιν πη

μερινΊlν γαλατσίδαν (lactuca <1gτestis), τ1Ί\' {Jπο{Ην γαί.ακτίτφ• ~Ηιl γαλα 

κτίδα καλούσιν οϊ μεσαιωνικοί 8 • 

"Ηδη d.πΟ τf\ς fποz.1Ίς -cοίΊ 'Λλεξανδρέως Κλ1Ίμεντος o'L γrωτρίμηργοι 
επ1lνουν τU παρα τοίς Ηοιωτοίς Άσκραίοις τεϋτλα 9 (IJeta sicla), nl δ ποια 
ώς μετα γάρου παρατL'Ι.~έμενα άναφέρουσιν 8πειτα τα Επ' ()νόματι τοί' 

'Ιουλίου Πολυδευκους γλωσσtiρια 10
, ό ΣυμεΟη' Σ1j{} 11 , 'l~! Δι1\γησις το·U 

ι Σ r1 11, 24. 4 έξ. 

s Ί ε ρ ο φ ί λ ο υ, Ιlερl. τροq:,cί)·ν κύ%/.ος (ldeler, ]. 40}). 41.1. 416). 

Β 'Ι ωά ν ·γ ο υ 'Α κ τ ο υ α ρ ίο υ, Ilεvl {'νεuγειι!J'\' καl πα {Ι ων ωύ ·ψυχικσi1 

πνεύματος, 1. 564. 

< C. G. L. 3. ·130. 2i.\. 

5 Άσίζαι η]ς Κύπρου, Α', Χfφ. :!9G (Ι\. Σ ά {}α, Μεσ. Βιβλ. G. 24:5). ΤΟ. 6.
γρέλια αναφέ-ρει βραδΊΊιεvον καΊ ό Ι\ύπvιο..; λ ε ό ν τ ι ο ς Μ α χ α ι Q &. ς εν τφ 

Χρονικψ του (Κ. ~ c.ί {J u., ).1εrι. Ι3ιβί .. :l. 1\JU). 

ι Σ ή{}, 25. 1. 
7 Ε ύ σ τ α {} i. ο υ. Παρεκβ. 1485. 28. 

s Ά έτι ο ς, 5 23. ίU, C. G. L. 111. 6ί7. 41. 

<J Κ λ ή μ ε'\' τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. tl, 1 (σελ. 155. 10. 11). 

10 Β ο u c h e r i e, 'Ιουλίου Πολυδεύκουc; fρμη'\•εύματα, σ. 47Ό 129. 

η Σ 1ί -&, ~θ. ιο. 16. 

Β cιζα'\'τι 1:ιΟτ τροq,αί καί πuτα. β7 

Ωωρικολόγου 1 κcιί ό Θεόδωρος Πρόδρομος συνιστών η) ν &.π' α{Ιτίi>ν Cι-;το

χ,1)ν κατα μ1Ίνα Φεβρουάριον 2 . 

Ό αϋτΟς Πρόδρομος &.ναφέρει ό)ς τρωγόμενα καl σευχλογο'ίοί,ια 3
, Εν 

-cii Παιδιοφράστο) μάλιστα δι ηγ1Ίσει τών τετραπόδων ζQ)ων λέγεται δ τι 

-rαύτα Εμαγειρεύοντο καl με τυρΟν β-ουβάλου <i. 

Οί ΒυζαντινοL λrlχανον (brassica oleracea capitata), Δ)ς καl σ1Ίμερον, 
ελεγον ηlν -cών U.ρχαίων κρ(.ί.μβην Ο, -Ι]ν καl (δ)φρύγωJ' 6 (=Φρύγιον λά

χανον) καl κραμπίν 7
, ώς καl σ ι'ιι.ιερον, εύρίσκομεν καλουμένην. 

Τα·ύτην, καίτοι οί lατροl f{}εu)ρουν δι; παρciγουσυ.ν μελαγχολικΟν 
' , < , ' ~ ' ~ - ' ' ~ ' ' " ' ·;.υμόν και συνιστων επομενως την απ αυτης αποzην -γνωστη και η το 

επιβλαβΕς τfις βριόσεως ύποΩεικνι"iουσα :παροιμία «δlς κράμβη {}άνατος~ :ι 

τΟ μ'll δρirΟν της όποίας Εξελέγχεται ιu, καίτοι, λέγω, Ε-&εωρείτο U.)ς o1JχL 

ύγιειν1l τροφ{J, Εν τούτοις συχνU αναφέρεται (J)ς τρωγομένη ά:rτλώς βρα

ζομένη, καi. μετιl τυρού βουβάλου εlς τιl μονόκυ{tρα 1\ ε"ί τε καl f.ντ(\ς 

Uλμης η δξους, όπότε Επrιλεϊτο rtλμαία 12 , νυν κοινriJς λαχαναρμαιd 1\ fΛ' 

Κοζάνη δ.ρμαιά 13• 

' Σελ. 200 (W a g n e r, Carmina). 

2 Θ ε ο δ (όρο υ Π ρ ο δρόμο υ, Στίχοι εtς το\•ς ιΒ' μi'jνας (Extrait des 

:Mss 11. 2. σελ. 182). 
3 Poemes, IV. 129f. 
4 Στίχ. Gυl (\V a g n e r, Larnιina, σελ. Ιβ2). 

5 Κράμβην' τΟ λάχανο\', λε"ξ. Ζωναρδ.. 

6 Δηjγησις παιδιόφραστος, '' t..νi}' ι! ν. Δι1Ίγηοις τοl1 Πωρικολόγου, σελ. 2UO 
{\Vagner), Αϋτη νϋν Ε-ν Κρiιηι καλείται φ ρ ύ γ ι. ο καi. φ ρ ύ ο. Σ τ. Ξ α ν it ο υ· 
δ ί δ ο υ, Διορ-ι!ώσεις εtς Διi]γησι'\' παιδιόφραστον τών τι-:τι_:ιαπόδω'\' ζ~)ΟΟ'\' (Βυζαν

tL'\-'d καl Νεοελλλη'\'ικό. Χρονικά, 5. 3Η4). 
7 Poemes, ΠΙ. 178, IV. 129f. Περί ΚQάμβης βλ. (ίσα σημειο'ί ό Ά δ. Κ ο

ρ α η ς εiς τό. προλεγόμε'\'ά του εlς -ι;Ί)τ {κδοσιν του Ξε'\·οκράτους καί Γαληνού 

περl. η-Jς ιiπΟ τίί"Jν ένί1δρων τροφης, σελ. λ γ', σημ. 2. 
s "Α λ έ ξ. Τ ρ α λ λιανό ς, 1. 615. Π α ϋ f. ο ς Α ί γ ι ν "'l τ η ς, 1. 74 

(σελ. f13. 20). 2; ή-&, 50. 26. 
9 ΛΙ. R α σ (λ ε ι ο ς, Ρ. G. 32. 664. Χ ω ν ι ά τ η ς, 2. 193. 12. 

10 Χ ω,, ι ά τ η ς, 'Έν-1}' άν. Μ. Β α σ ί λ ε ι n ς, Ρ. G. ίS2. Gli4. 
11 Διιjγησις παιδιόφραστος, ~Ε'\•{}' 0.'\', Κατό. τ(Jν Σ ή{}, δl. !2, 1Ί κρr!.μβη <μετά. 

πιμελώδους κρέατος έ·ψομένη τΟ πολυ τi]ς βλάβης riφαιρεϊ.ται». 

1~ Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. C. \:!9. 1 ί16. 1\-Ι. Β α σ ί λ Ε ι ο ς, Ρ. 

G. 32. 061. Χ ω ν ι ά τ η ς, 2. ΗΙ4· άλμαία χωρi.ς βλαίου fτρώγετο ύπΟ τών μονα

χ&ν κατό. τΊ)'\' ''ηστείαν της Μ. Τεσοαρακοστης. D m i t r i e v.' s k i j, Τυπικά, 1. 
235. 252· άλμαιοπώλην 6.'\•αφέρουσι τd μεσαιωνικd γλωσσάρια, C. G. 1~. 3. 307. 10. 

13 Ό Π αϋ λ ο ς Α t γ t '\' iΊ τ η ς, 1. 76 (σελ. 55. 23), λέγει: «τU. δ' ε!.ς 6.πό

-&εσι'\' ταριχευόμενα (λάχανα) δι' cΊ:λμης τε καi. δξάλμης ε{1στόμαχά τε fστi. καΙ. εύ

όρεκτα>>, 



Φαίδω'\'Ος 1. Κουκουλέ 

Εl'Jχάριστσς δΕ τροφ1'-ι τών ΒυζαντινiίJν Ί!σc_ιν o·U μ{iνον τU. φύλλα τfίς 
κράμβης, &λλU και δ καυλΌς α·tηη;, τ(J J.αχανόγουλο1' JΊ 1l καρδία, 1) ι\ποί(_ι 
ητο Εν n71'\• συστατικf71'\• τοϊ:' μονοκύftρου 1 . 

Ό Καισαρείας 'Aρέittiς σχολιάζω ν χωρίον τ οίο ΛουκlανοV (Λεζιφ. 
13) λέγει· <ftρία· t(i φύλλα tΊiς συκΊiς' λέγεται δf οϋτω; και τΟ εlς α{ΙτlJ. 

Sνδεσμούμενον βρώμι_ι Wς καi. νίiν τcl.ς &σταφίδας τι·νf:ς ποιοίiσL'\' ε\.ς αυ

τcl σκευάζοντες αUτάς» 2• "Αν ιlντL τού ι<tρία νοούνται τU. νί'ν {}ρύα 11 
φρύα, τΟ πρCiγμα 'ίσως νοείται. 

Έν τοιαύτη περιπτιδσει {}(ι παρεσκεύαζον καl τότε τοUς κοινώς νϊiν 

ντολμάδες εlς φύλλα {}ρύου (Φρυγίας κράμβης) fμβάλλοντες σταφίδας, 

Cισφαλίδς δf: καL Ορυζαν, Ίl χρfίσις τfις δ:ποίας κατα τοUς ΒυζαντινοUς χρό
νους 1~1το συν 1Ί1tης 3• 

ΜΕ τ1Ίν iϊρυζαν δΕ &σφαλώς {}(ι fμαγειρεύοντο τότε καL οί κοχλίαι, 

·lj κοχλιοί, νί>ν κατα τόπους χοχλιοί, τοiΙς δποίους, κα.τα τΟν Γαληνόν, 
4:Πriντες οί 'Έλληνες fσ{}(.ουσιν:» 4 . 

Ιlαριl. ηΊν κρrl.μβην δ' οί ΒυζαντινοL ετριογον καΙ ηΊν ξυλοκριίμβη~ι 5 

(brassica oleracea), Ί'ιτις ο1,δεν Γlλλο ε'ίναι η τCJ ηiτε κ.αL σ1]μερον κοινιίiς 
κουJιουπίδι λεγόμενον 6 • 

Μνημονευτέα δε και 11 κιΥάρα η dγ%ι,·άρα ί (cynaι-a scolyιnus), iiτις 

1 Poέιnes, ΙΙΙ. 175, Ιν. 12~Jf. Διt'η•ησις παιδιόφραστος τι7J'\' τετραπόδων ζ.({Ηον, 
στίχ. 602 (W a g n e r, Carmina, σ. H:i2). 

~ Σ. Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοις σχολίοις του Άρέ-ίtα λαογραφικαί εLδi1σεις (Λα· 
ογραφίας, 4. 252). 

.3 Ά "' ώ '\' υ μ ο ς, 2. 270. Σ ή -8, 75. 5. έξ. 'Α χ μ έ τ, 'Ονειροκρ. κεφ. 208, 
σελ. 164. 8. Κ ω 'V σ τ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν 1] τ Ω υ, "ΕκΒεσις 463. 18. 'Α κ τ ο υ
α ρ ίο υ, ΠερL έ'\•εργειί!:ιν καί πω'tό'J'\' ι:ο'ίi ψuχικοi) πνειiματος, 2. 362. 10. Α. Κ ο
ρ α η, 'Άτακτα, 1. 282. 

4 Γ α ληνό ς, ;J, σελ. G6H. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 29. 1 {σελ. 37. 13). Ξ ε'\' ο
κ ρ ά τ ο υ ς, ΠερL τ·ijς ιl:ιι:ό τίi'J'\' ένύδρων τροφη:, κεψ. 1:). 4Η (iiκδ. Κοραtl). l'.. G. 
L. 2. 102. 33, 540. 25. Βλ. χαί ΙΊΙ ο 111 111 g e η - Β 1 ίί m η e r, J)er Maximaltarif des 
Diocletia.n, σ. 91. 

δ Poemes, ΙΙ. 42. 

fι Pof:mes, "Eνfl' &ν. 

1 Γεω:ιι:ονικιi, 12. 3\:1. 1. Π α υ λ ο ς Α ί γ ι ν 11 τ η ς, 1. 74 (σελ. 54. 2). 
Σ ΊΊ 11", 52. !:}, Ε υ σ τ ά 1} ι ο ς, Παρεκ~. 182~. 24. 28. Διήγησις του Πωρικολόγου, 
201 (\Vagner). Ά '\' ({J ·1• υ μ ο ς, 2. 260. Θ ε ο λογά κ η, 'Ως έκ πρ(Ιοο)οτου τίΟ'\• 
χαλουμένω-ν τζύρων (ΝΌ Έλλη·νομν. 7, σ. 201). Ίο υ λ (ο υ Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς . ' Έρμη'\'ευματα, σ. 139. Βλ. καi Π. Γ ε'\''\' α δ ίο υ, ΛεξικΟν φυτολογικόν, σ. 
5~1 έ'~· 

Βuζαντινιϋ'\· τροφαί καl :τ:οτά. 69 

δ{}εωρείτο ώς Χακόχυμον Sδεσμα 1 κα'ι τα 'ίντυβα~ lντfβια καl δ.ντίδια 2
, 

(cichoι·ium endivia), τα όποία fτρώγοντο δξυyαριζόμενα :.~. 

Ώς φυλλις δέ, ·llτοι σαλάτα, εχρησιμοποιείτο ·U.πΟ τών τ6τε, αφ ενος 

Ίl ·ι<tριδακίνη, τΟ κοινcl)ς μ..αγιούλιον 1\ μαρούλιον ·i (1actuca satiνa) 1] 
Cίνεφ1<tον μετα Όξους καl γαρελαίου τρωγόμενον -η Χαi ταριχευόμενον εν 

Ο:λμη 5, &φ' Ετέρου δ' ό σικυός, τΟ dγγούριο1ι 6 (cucuιnis sativus), ο{! εί

δος ητο τΟ τετρciγγnυρον 7 (cucunιis me1o) τΟ κοινά~:; νϊ:ιν ξυ).άγγουρο1'. 

ΕLς τd.ς Βυζαντινdς τραπέζας παρετί-1tεντο κα!. αί ράφανοι ·1] ραφα

νίδες :-; (raρhanus raphanistrtιm), τU. δαυκία .Jl οί δαi!κοι 9 (daucus caιΌ
ta) ·η καρωτιtJ. 0 και τU. γογγύλια 11 (brassica oleraCia), ών Οί γαστρίμ(J.Q]'Οl 1 
καί' &ρχαίαν παράδοσιν, Ciριστα f·Η·εώρουν τ<'ι. fν Ίνlαντινείq. παριι..γόμε

να12, τα όποία σημειωτέον fτρcίJγοντο ·11 βραστά, 1Ί lσχυριiις μάλιστα f)ρα-

1 Σ ή {}, 52. 9. 
2 Ά λ έ ζ. Τ ρ α λ λ ι α'\' ό ς, 1. 523. 601. 'Ιερό φ ι λ ο ς, 1. 413. 'Α ν(,). 

"'υ μ ο ς, 1. 259. :!64. Διήγησις του Πωρι:κολόγοu (\Vagneι·, σελ. 200). 
s Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 'Έ"•{}' &.'\•. 
4. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 204 (σελ. 160. 3). Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 

2. 61. Γεωπονικά, 12. 1. 2. Σ 11 {}, 64. 4. Ά "' ι6 ν υ μ ο ς, 2. 264:. Λεξιπ. 'Ησυχ{ου 
καΙ. Ζωναρα έν λ. 1.'tριδακί"•αι. ΤΟ μαϊούλιον, ϊσως μαϊούνιον {bς κατό. J\Ιά'ίον καl 

Ίούνιον τρωγόμενΟ'\'. Ε υ λ ο γ ί ο υ l{ ο υ ρ ί λ α, "ΙστορικΊl βιβλιογραφ(α, Ι. 45. 
5 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης tατρικi]ς, 2. 136. 2. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 

,,εφ. 2Ω4 (160. 3). 
rι 'Α χ μ έ τ, Ό,·ειροκσ. κΗp. 2-11 (σελ. 197. 12). Σ 11 11", 21 22 έξ. Ί ε ρ ό φ ι

λ ο ς, Περl τροφων κι)κλος, 1. 413. Λεξ. Ζ ω"' α ρ Ci fν λ. σίκυα. 
7 Πετψίγγουρον δηλ α δfJ. 'Λ χ μ~ τ, "Εν{.Ι'' αν. 197. 1i1. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 

"Eνft' αν. 1. 414. Διίηιησις του ΙΙ(•Jρικολόγου, σελ, 201 {\Υ a g n e r, Carιnίna). Po
eme~, Π. β5b. Κ r η m b a c h e r, JΙ<IGS. 203. 80. 

& Λ ι β α\' (ο υ, Φιλάργυρος ~cρασ1tεiς έτ:αίρας, 2θ {τόμ .. 7. 58, Fδrster). Δ ι~ 

ο ο κ ο υ ρ ί δ ο υ, ΠερL ·ϋλης ίατ:ρικijς, 2. 112. 2. Ά λ ε ξ. Ά φ ρ ο δ ι σ ιέ ω ς, 

ΊατρικΟ)ν απορημάτων, τiJ Β' (Ideler, 1. 55. 10). 'Α z ιι έ- τ, Όνειροκρ: κεφ. 

207 (σελ. 102. 13). L e ο S t e r η b a c h, Nicolai Calliclis car1nina, σ. 44.. Σ 1] {!, 

90. 11. 'Α'\' ώ ν υ μ ο ς, 2. 260. Θ ε ο δ(/) ρ ο υ Π ρ ο δ LJ ό μ ο υ, Στίχοι εtς τοUς 
ιβ' μfi'\'ας (Extrait des Mss, 11. 2, σελ. 182) · 

11 Poenιes, rν. 129. 'Α χ μ έ τ, Όνειρο:κρ. 207 (σ. Hi2. 18). Δι1'1γησις τοi:ί Πω~ 

ρικολόγου, σ. 200. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. Σ 1]11", 90. 15. Π α υ λ ο ς Α t γ ι"' ή· 
τ η ς, 1. 76 (σελ. ίi5. 10). 

10 C. G. L 3. 556. 74. 
1.1 Ά λ ε ξ άνδρο υ 'Α φ ρ ο δ ι σ ιέ ω ς, "Ρ:ν{}' α'\', Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 

259. Σ{]{}, 32. 13. Γεωπο'\•ικά, ΙΒ' χεφ. 1. 7. 8. 
1 ~ Κ λ ή μ ε ν τ ο ς. Γlαιδαγ. 2. 1. 3 (σελ. 155. 10. 11). Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 

Όνομασ;:;. 6. 6!3. Γαδάρου, λύκου ~αl αλουποiiς διi]γψτις ώραία, στίχ. 12 {W ag~ 
n e r, Carι11ina1 σ. 124). 



70 Φαίδ:ονος Ι. Κουκουλf 

σ{}έντα, διότι τΟ: Οηιότερα Ε&εωρούvτο δύσπεπτα 1 -1) καi ΕντΟς δλμης 

συντηρούμενα, όπότε iΗj·εωροl~ντο δτι προεκ(ίλουν τ1γv Uρεξιν 2 • 

2:-ημειωτέον δη tf]ν μεγάλην χρfισιν τών γ1ιγγυλίων &λμευtάιν μαρ

τυρεl: καl τΟ δη νU\1 Ε\• θ(Jψι: καi Χίφ σαλγγάμι καί Εν Θεσσαλίι;..ι σαλγάμι 

λέγεται τΟ γογγύλιον, κυρίως δfιλα δ1'1 τΟ f1λμευτόν, J.φ' ού ol. Λατ'ϊνοι 

sal~aιna Εκάλουν τα κοινώς νϋν τουρσιά 3 • 

Ot Ηυζαντινοl Ετρωγον Επ' 'ίσης τό κολοκύν{λν (cucurbita pepo) -1\ 
&πλ(lι; α-UτΟ βράζοντε; 1} καi. μετ' Ε.λαίου μαγειρε·ύοντες,. τηγαν[ζοντες 1} 
καi μετιi κρέατος, μάλιστα χοιρείου '1 Ι] καl μετU. ταριzευομένυυ tχ{}ύος 

καL δη του Εκ Πόvrου έρz.ομέ\•ου μύλλου 5 • 

Έτρcδγετο δε τό κολοκύν{tιν ε"ί-tε z.λωρΟ\• ε'ίτε καl φυλασσόμενον 

καtU τΟν χειμό)να. "l\•α τ·ιlν συντι'ιρησιν δ' α{Ιtοi) έπιτύχωσι, τΟ Εκοπτον 

εlς τεμάχια, κατόπιν τΟ περιέχυvον διU: itερμοi:1 Uδατος καί, &φ' ο·δ κατ<l 

τ1~l\' \•ύκτα τΟ έξέitετον εlς τΟ ϋπαι&ρον, τΟ Ει'tετον ΕντΟ; δριμείας ϋ.λ

μη; 0 i\ ciπλώς Εξεκένουν τΟ σπέρμα καl d.παξιΊραινον η'ιν σάρκα ϊ, 

ΙΙαρU τ1)ν κολοκιJν&ην δέ, flτις δΕν Εitεωρείτu itρεπτικΟν Εδεσμα ::;' 
γvωστΟν βρώσιμuv ήτu τότε και τΟ μαζιζιiνι(ο)ν 1] μαντ~ιτζά1•ιν η 1Ί μελι
τζάνα il, 

Τέλος Ciς προσ{tέσωμεν On μεγάλη τότε έγίνετο χρ1]σις καl κρομμυ
δίωv, τα Οποία f.&εωρuίiντο ε·Uτελέσtατα ιu. 

ΤΑ ΟΣΠfJΙΑ 

ΣύνηΊ'tες, τώv πτωχοτέρων μάλιστα, Εδεσμα κατii τοUς ΒυζαντινοUς 

χρόνaυς 11σαν τii Οσπρια, τα Οποία κατU. τοl~ς μετii τ1)ν Ciλωσιν χρόνους 

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 18. 2 (σελ. 33. 19). 
11 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης ίατρικης, 2. 110. 1. 
;ι Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 1. 333-4. 
1 Ό ρ ι β ύ. σ ι ο ς, 1. 35. 2, ::!. G9. Ο (σελ. 18. 24:. ϋ5. :3). ΔιΙ'ιγησις παιδιόφρα

στος τω\' τετραπόδω'\' ζψων, στίχ. i:\71 (\V a g η e r, Carmina, σ. 154), Ί ε ρ ό φ ι
λ ο ς, 1. 43i:!. Ά '\' ό) ν υ μ ο ς, 2. 259, 

~ Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 1. 28 (σελ. 95. 18). 
6 Γεω:;τονικά, ΙΒ', κεφ.19.17. 
7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 35. 3 (σελ. 18. 28). 
8 'Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 201 (σελ. 158. ~)). 
9 Σ{]{}, 70. 1 έξ. Poemes, ΙΙ. 41. Ά ν (iJ ν υ μ. ο ς, 2. 26~. Διf]γησις τuϊ:, Πω

ρικολόγου, σελ. 201 (\Vagner). Περt μελιτζάνας έκτου Περσικοϋ badindjan παρα
μfνης καi, τής χρήσεως αύτής .κατd. τοiJς ΒuζαντινοiJς χρόνους βλ. Σ π. Λ ά -
μ· π ρ ο υ, Νέ.ον Έλληνομν. 1. 437. 438 καi 2.160. Α. Κ ο ρ α η, "Ατακτα, 1. l!:Jl. 

ιο Poemes, ΙΙ. 68, ΠΙ. 6J. 

ΒuζαντινιU\' τροφαi. καi. ποτά. 71 

{ ' ')'' · ''' - • κατ' ε'~οχη'ν ,uα•,•εί.οευ,ιια Ξ·zαρrι.κτηρί-έν Ι ρηtη, α ,J,.α και αΜvαχου, ω; ., _ _ 

ζοντΌ 1
. , , , , , 

ΕΙ.; ταύτα, έφ' δσον ήσαν δύσβρασtα, καtα τu. Γεωπονικα πιι.ρrι.γγει.-
' c ! , ' ' 2 

· 'ε' πρεπε vU. Ειιβάλ/ εταt Μ.ί.~ιον σιναπι, οποτε ευκοι.ω; εΛυοΥτ-υ 
ιιατιι.:,. .' . • ι , , 
' 'Εκ τών Οσπρίων λοιπΟν συχνU. Εν τοlς κειμένοις &ναφερεται το 
ασούJ.ιγ 3 1Ί ό φάαουλος (phaseolus νulgaris), τuU όποίου εlδος clναφέ-

φ ' ' ' - ') '}' ') ' . ' εται ό ~ΑλεξανδρινΌς φάσηλος 4 και το ο ποιον φασου ,ι ν 1 α ε .εγετο ι.ο-
ρ ' Ο β ' ') ' δ" · " ) ['ο'' χ 'ι βια ν καΙ. λούβιον· tοl!λχiχιστον ο ' ρ ι, ασι~ς v .. εγ:ι · οι.ιχοι ο~ς ,ο ' ι.:~ .α .. 
φασιόλους καλοUσιν, καl ό Σου'ί:δας εν τφ λεξικφ του πιιραδιδει: λοιψιο' 
φασούλι ν, λόπια δΕ κοινότερον σ·Ιlμερον λέγονται ot πλατείς λευκοl φιί.-
σηλοι Ρ. 

!\·fετU tαύτα Ετρcόγοντο καl οί κύαμοι, κουκκία κοινώς ·ΙΊ φάβα 7 
(vi-

cia faba) 11 καtCt τΟν Πόντον κυάμια 1\ εlς Cί.γρω. καl ·llμερu, διιι.ιρούμε
να ών τα πρώtα ilσαν γλυΚ"ύτ:ερα. 

' 'Ειιαγειρεύοντο δ' οί κύαμοι, cbν Εν είδος -iίσu.ν οί μικρο[. ΛlγύπτtΟL, 
ν·Πν κο,υκκά.κια ~-fισιριώτικα \J, ε'ίtε χλωροί, U)ς καl t(l φαcωύλι rι, ·ll, ι~ ι; 
Εκείνα, 'ζηροί, έκζεστοί, έξομματιζόμενοι 10

• 'Εν Ί)μέραις εν τούτο:ς ~~η
στείας καl οί πολίται, d.λλU.. καl πρΟ πάνtων o'L. μοναχοί. Ετρωγον του; :;η
οοi>ς κυάμους άπλώς βεβρεγμένους, πολύλεκτοι, δΕ κσΑγ Ολους τοUς α!.
&νας της Βυζαντινής αυtοκρατορίας είναι οί βρεκτο'ι κόκκοι, νϋν rωινώς 

1 φ Κ 0 υ κ ο υ λ έ. ~LΙμ~ολ1], θ. 59. 'Ομuίω; μαγεQ<;.ματα καλοϋΗαι τiι. Uσ
ΠQια εν Κύμη καi Σίφ'\•φ. 

:1 Γεωπονικά, 2. Υ-εφ. 4. 2. 
:J Σ {ι{}, 117. 4. κ ω '\'Ο τ. Π οuφ υ ρο γ ε"'\' Τι το υ, "Εκ.Οεπις, 4β3.""18. 

'Α κ τ n υ α ρ ί 0 υ, Περ'ι ένεργr.ιών καl πα{}&"\' του ψυχικο\i Π'\'εύματ:ος, 1. 3!12.10. 

Δι{ιγησις τοϋ Πωρικολόyου, σελ. 200 (Wagner}. 

~ 'Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ,, ό ς, 2. 511. 

ο Εlς τα μεσαιωνικό. yλωc;σάρια συχνό. ci.ναφέρονται ol λ ο β οι 
β, α. C. G. L. 2. 150. 23. 361 52, 3. 16. 20, 233. 31. 

καl τ:ιi λ ό -

6 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 26. 1, 3. 13. 9 (σ. 16. 26, 75. 1). 

7 Φάβα βQεκτ(J'\• &'\•αφέρει τό τυπικόν η]ς μονfις τοϋ Οσίου Χιr.ολάου 
σούλων Τι m i t τ i e \,. s k i j, Τυπικύ., 1. 819 820. 

τ&ν Κα-

δ • 1' G 9" 171G Ε'' σ τα'": ο υ, ΠαρεχΙJ. 8 Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ Ω υ ι τ η ς. . · ;:ι. • ' υ " 

94-8. 31. 'Α χ μ έ τ, '0\'ειροκρ. κεφ. ~lU, σ. 160.18. 

g Π α U λ ο ς Α ί γ ι,, 1] τ η ς, 1. 79 (σελ. 57. 9). 
' ' ' • Σ ' ' ο', Πλούτου τοϋ ιο Κουκκiν iξεμματισμε-vον αναφερει ο χ ο ''ι α σ τ η ς τ '-

'Αριστοφάνους, 266. 



72 Φαίδω'\'Ος Ι. Κουκουλέ 

βρεχτοκούκκια 1, 11 τΟ βρεκτUν Jaπριον 2 -1\ τU. βρεκτά 3 . 

Έκ τών ξηρών δΕ κυάμων, οϊτινες Ελέγοντο κα.l φdβατα \ διCι τfις 

τορι)νης α.Uτους κατrl τΟν βρασμΟν διαλύοντες 11 διlι. του χειρομυλίου &λέ

-&οvτες :ι, παρεσκε-ύαζον καi ιΥτρωγον τι) σΊ]μΕQΟ\' λεγόμενον φάβα 6, δ ό 
Ίωriννης 'Α κ του άριος χαρακτηρίζει ά)ς χείριστο ν Sδεσμα καl &γρόταις 

μάλλον προσηκον \ ελ.αιον μετCι τfιν παρά-&εσιν δπιχέοντες. 

'Εκ τών κυri.μων Ετρι;)γετο καl 1l φακij 1] δ φακΟς 8 (ervuω lens), 
fις καλΟν είδος Ε&εωρείτο 1Ί Αl.γυπτία 9, δ λά?9·υρος 1-\ τΟ λαf}ύριον tω, κοι

νrtlς νίJν λα\tούρι (lat}ιyrus pΓatensis), o't ~ρέβιν{/οι -lj τU. f_ρεβίν{}ια 1l 
(cicer arietinum), τΟ πισσάριον Η: (pisun1 satiνunJ), τΟ κοινώς νυν μπι· 
ζέλιον καl Εν Κρt]τη π"σσάρι και τα λοvπινriρια .Jl f}έQμια (lupinus albus), 
ot τών δ.ρχαίων δiiλα δ1J c&έρμοι, οϊτινες κατU τΟν 'Αλέξανδρον Τραλλι

ανΟν συvήc&ως Ετρ(όγοντο 13. Τόσον μιί.λιστα ευχαρίστως ετρωγον τα βρα

στα 1'1έρμια οί Βυζαντινοl πρόγονοί μας, (~στε f.πωλοϋντο ταϊiτα δ.νc't τCtς 

1 Ε d. \V a r r e 11, The ritual ordίnance of Neoρhytos (Archeologia, 47. σ. 

19). Poemes1 ΠΙ. 287. Κ τ u m b a c h e r, Studien zu den Legenden des hl. The
odosios, σ. 371. 

2 Μ ά ρ κ ο υ Δ ι α κ όνο υ. Βίος τοϋ &γίου Πορφυρίου, 98 (σελ. 75. 9, 
Gregoire ~ Kugener). Βίος τoii άyίου πατρΟς 1Ίμ&ν άΓ~ϋ. Θεοδοσίου, 19. 25 (Use
ner). 

~ Κ. 'Α μ ά '\'τ ο υ, 'Όσπρια βρεκτα ("Ελληνικά, 3. 316). 
4. Σ 1l -&, 118. 12. Poemes, ΠΙ. 76. Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 1. 238· και εΥ με

σαιωνικοι:ς γλωσσαρίοις: κυάμους φάβα τα. Φά.βατον νii'V f:v llόντφ λέγεται ό έρέ
βιν-&οr;. 

5 Φαβατίτσιν &λεστΟν κει:τω έν τοίς Προδρομείοις ποιήμασι, Poemes, ΙΙΙ.279· 
6 Σ ή{}, 131. 1U. Βλ. Μ. Έτυμολ. έν λ. ετνος καi τ(ιν Σ ϊ. ο λ ι α σ τ Ί'ι '\' των 

Βατράχωγ τοίi 'Αριστ;οφ. 506), 
7 Α κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περl έ'Vεργειά'Jν καL πα-&ΟΟν τοίi ψυχικοϋ π·γεύματος (Ι· 

deler, 1. 362. 10). 
8 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε,. '\' 1] τ ο υ, "Εκ{}εσις, 463. 18 

2: Ύι 11, 115. 13, 130. 10. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415. 'Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 204, 
σελ. 60. 18. 

11 Γεωπονικά, 2 κεφ. 37. 2. 
10 Σ ή-&, 133. 24. 'Ι ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 416. Διt'ιγησις τοίί Πωvικολόγου, σελ. 

200 (Wagner). ΤΟ λεξικ. Ζ ω ν α ρ α, f.ν λ. β έ λ ε κ ο ς. 

11 Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α " ό ς, 1. 497. Σ 1l {}, 37. $J, Ί F ρ ό φ ι λ ο ς, 2. 260. 
'Α κ τ ο υ ά ρ ι ο ς, 'Έγ-&' 6.>'. 1. 362. 10. 'Α χ μ έ τ, Ό·νειροκρ. 204., σελ. 160. 18. 

12 Γρηγόριο ς Θ ε ο λόγο ς, Ρ. G. 36. 914.. Σ ω φ ρ ο γ ίο υ μ ο ν α · 
χ ο υ, Διήγησις tώ'V -&αυμάτω·ν τώγ άγίων Κύρου καi. 'lωάν>'ου, Ρ. G. 87. :\44.1. 

lS 2. 137 (Puschmann). Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 21 {σελ. 15. 21). Ά χ μ f_ τ. •Οη;;ι

ροκρ. κεψ. 204, σελ. 160. 19. 20. 

Βυζαντιν&'\' τροφαl καl πο~ά. 'l3 

όδοV; ύπΟ τU1ν πουσκαρίων καλουμένων 1 , ο~:ινε;, επ(ω-.ουν, ε:' 'ί~ης ~αι 

IJ 
στ 1'jν φακ11ν και τρωγάJ..ια, ερεβίν{}ους \)ηΛ.α δη βραστους- και ΚΟΧ

ρα , Β , - β ' ' , δ' , . , 'βεω" τΟ κοινώς νί:1ν καl παρα υ~.,αντινοις r.αννα ουριν , 
κου'"' ε ((,0.'\'"\CJ. ~~ ' ' ~ ' e' 

' ' -ο' ο' Ι'αλΊ]νΟ:::. λέ)ιει δ τι ετριδγετα φρυΧtΟ\' '\ τους ο ποιου; ομως 
το ο;rοι ' - , . , . -
··ι/. lατρικU. βιβλία χαρακτηρίζουσιν ι~)ς δυσπέ:ττους κuι κακοχυμους ;). 

ΟΙ ΒΟΛΒΟΙ ΚΑΙ Τ Α ΒΟΛΒΟΕΙΔΗ 

'Ακολου-&οίiντε; o't Rυ"ζrιντινοι συνΊl-Ι}ειu;ν τών Jτρογόνων ,τα::'• ο'Lτι
{tοεπτικους {}εωροίlντες το-Uς βολβοi.•ς (1eoρo1dia,,coll1osa) τους ετρωγον 
"~ , {}ου" i:i συχν(Ί. τους παρέitετον εΊ.ς τU.ς τρrιπεζας των. 
ηιιιεφ ~ ' " - f ' ' ' πclσι.ν όιιιλεϊ · ·ο Διοσκουρίδης λέγων δτι ό βολ)ος ητο γνωριμος _ " 

, δύο εl.δfJJν ιτUτού, το υ &π Ο Λι.βύης f.ρχομένου π·υρροί•, δ στις _-ι' μ ο ευ~-
:tερι ' οι "< ~,, 'στοιαχοςι 

' .α..,ος καl τού Jtικροϋ καl σκιλλωδους, ο στις ητο μα" .ον ευ ~ , 
στομ ι.. , <' ~ {}' s "Ω δ.ποτε-
εν φ τα ΓεωπονικΙΊ όμιλούσι διι'ι «βο!,βου_ς, ου~ εΛσ ι~μεν» . ' ~ " ' 

) - ,.. δΕ c'iπλ1]ν τηοφ1)ν μετU. τών ελαιων και Λαχανων τους ανα.φερει 
,ουντα'=' ..: ~Α' ,,.. δ ' 
κλ ' • 'Α) εξανδοεύς' ιινείαν δΕ αiJntlν ποιούνται Λεζαν ρος ο 

η μ ης ο " ... ' ' ' l)! 

'Γ )) ο',..1ο ό "'"'υιιειΟν Ση'{}ll και τlι •ΕλληνολατινικιL γλωσσαρια . 
ρα, ,ιαν '=' , -'- , 

1 Λ ε 0
" τ ί 0 υ. Ν ε α πόλε ω ς, Βίος Συμειtlν του κο. τΟ:. Χ,ριστQγ σ,..,αλο~, 

, G "'' 1709 Τ 0 υ α υ τ 0 i•, Πί.σς δ.γίου 'Ιωάν>•ου τoii Έλεημονος, ιΟ. U• 
Ι . . υο. . ') Β' Ά 

) Ν ' 0 υ ΙΊ ρ ε σ β υ τ έ ρ σ υ Κω••στην_τινουπο .εωq:_. ιος ν-
( Gelzer . ι κ η φ ο ρ , , · ' - '1 

' Χ ' " - Ι> (' 1 Ιϋ 6Γ)β Βίο" τοiΙ οσιου πατρος ημων ω-
δρέου του κα τα ριστ;ο'\' σαΛΟ\', . .:ι. • • • ., , ,.., 

ά'\·νου τοϋ 'Ελε11μονος, Anal. Boll. 4.5. 59. 38. Μ όχου, Λειμω>•αριον, Ρ. G. 81 lli 

2992. . • .. . , '" ·~ τ· 
2 'Ε-ν τ;& έπ' Ονόματι του Ζωγαρiλ λεξικίρ q:ερεωι: τρω;αι,ια ε~ει,ι> οι. α 

'β στα φ·r·σόfια τc'ι. τρω"όμε'\'α ({γευ ?λαίου καl ίi.λατος λεγονται εν Σα.ρα>'τα· 
>•ερο ·ρ α " · ι , - 34. ' - ' 
πόρω Κοριν-&~ας καΙ. Αtτωλίq. τ ρ ω γ ά λ ι α. 'Εν f.γγραφφ του 12 απc~νηt και 
τΟ oiκoy. f,π~-&ετον Στραyαλdς ( l\"1 i k Ι ο s i c h - ::\1 ίί ι ι e ι·, Acta et dιplomata> 

4. 147). ' 199) άναφέρεται και ό 3 'Εν τfj ΔιηγΊ1σει τοίi Πωρικολόγου (\\'"agner, σει .. 

κ.α>•ναβούριος. 
~ Α. Κ 0 ρ α η, "Α τακ τα, 1. 1\:12 Poemes, IV. 1291. 

-) 'Α ' :l. 272. 5 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 32 (σελ. ιs. ο. ν ω "υ μ ο ς, , _ 
δ Περl τfις προελεύσεως τcΟ'\' βο/.βWν καl του τρόπου της παρασκευf]~ αυτω:• 

' ' • • ' β) Μ ο m m s e n- Β l ίi m η e r, Der Maxιmaltanf 
κατα τους αρχαιους χρο'\'ους, . •· 
des Diocletian, σ. 90. 

7 Δ ι 
0 
σ κ 0 υ ρ ί δ ο υ, Περl, {)λ ης tατρικfις, Β'. 170. 200 (Kίihn). 

a κ λ η μ 8 γ τ ο ς, Παιδαy. 2. 1 (σελ. 164. 22). 

ΙΙ Γεωπονικά, 5. 8. 7. 
10 , Α λ έ ξ α " δ ρ Ω ς 'f (! α λ λ ι α '\' ό ς, ι. 4:97. 

11 60. 22, 136. 6. 
Lotι'n. lll. '~14. 2U. 'l ο υ λ ί ο υ Π ο λ υ δ ε ύ Κ Ο υ ς, 'Ερμη-ΙJil Coι·p. Glos!!. ... .... 

νεύματα> σ. 13U. 



74 ΦαLδωνος Ι. Κουκουλf: 

" ΟΕ ~~λβοί,, εγείροντε; ηlν 8ρεξιν, ιl-&εωροUντο τροφιμc6τατοι, Ε;ρεπεν 
uμ~J~ ΚC~Λω~Q ~ρο τη_ς βριίισεω; νιL έψηΗ-ώσι, και δlς μάλιστα 1, διότι οί μΊΊ 
καΛω; εψηuεντε; ·1Ίσαν κακόχυμοι 2, Επειτα δ' Ε.τράJνοντο μετcl ε.Jα'ιο ,.... , , ι • υ, 
οι;ους και γα ρου 3. 

Οί β~λβοί, σ1'ιμερον βορβοι καl βορβιοi καl dγριοκρόμμυδα 4. καλού
μενοι, τρωγονrαι βραζόμενοι μετα ελαίου και ιJξους. 

~ΙρΟ; τοV; βολβοVς U1μοίαζον, καl <~Jς βολβοι Ε.χαρο.κτηρίζονrο τ' 
fi~~a ο (tuberca ciba1·ia), τιl όποία δ Διοσκο'Liρίδης χαρακτηρίζει δ1 ς ρ

1

ίζα~ 
iδωδιμον τρωγομένην ΟψΊΊ\' και έφ{}Ίlν 6

, c)Jς βραστα δΕ 11 έψητιf. πισtο
ποιεί βραδ·ύτερον δτι έτρόηιοντσ ό 'ΑχμΕ:τ εν τψ Όνειροκριτικώ του 7, 

Τ~υτ:ι εΙν~ι είδος -ίιπογείου dμανίrου φυόμενα τΟ εαρ καl ιbριμ.άζον
τα με τα τας πρωτας βροχάς 

, -Τ~ν τρόΠΟ'\' δΕ τής παρασκευfις α υ των περι γράφων ΣυμεΟJ'\' ό ΣΤμ~ 
:,εγε,~ οτι, ~ροτοii έψηitοUν, επλύνοντο έπi πολU δι' ϋδατος καi κατόπιν 
Fβραζοντο εμβαλλομένου ε\.ς τΟ ϋδωρ c'iλατος καl Οριγάνου καl πτινάνου 

μετ:α, δ,ε ,~~ην ΕψΊ:σι~ l)ρτύοντ:ο μΕ fλαιον, {}ρύμβον, πέπερι και γάρ~ν δ. I 

Γα υbνα, τα οποία U.ναφέρουσι ν <~1ς τρωγόμενα κ α 'ι τα μεσαιωνικ& 
"ΕλληνολατινιΧι't γλωσσάρια:~ και τών ό:ιτοίων Ciριστα ε-&εωροϋντο ηλ f\ι 
Ι! 'δ ' 10 -υ νη φυομενα ' Ί']σαν νοστιμώτατον βρώμα, δι' δ κα'ι ώς φιλικΟν ενίο-

τε εστέλλοντο δίδρον 1
\ τρωγόμενα συνΊlitως κατα τΟ εαρ 12. Καί σ11με-

ιΌ β , ~ .. ρ ι, α σ, ι ο ς, 3. 19. 6 (σελ. 81. 22). Π α υ λ ο ς Α L γ ι'\' 1] τ η ς, ι. 76 
(σελ. 5ο. rι). Α'\' ω '\1 υ μ ο ς, 2. :JQO. 261. 265. 277. 

2 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 16. 15 (σελ. 79. 15). Ά ν ώ '\' υ μ ο c:, 2. 264. Κ u r t z~ 
D r e χ l, i\-Iichaelis Psellί scripta minora, 2. 287 J. -

''Ο , ~ Q ι β ά σ ι ο ς, Β. 22. 2 (σελ. 83. 3). Π α U λ ο ς Α i γ ι ν η' .,1 c 1. 76 
(mλ.~9). _, 

, ~ Θύ~ιους, ?ύς οί κοιγοξ. βολβΟ'l•ς 11 ιiγριοκQόμμυά φασι, λέγει ό Σ χ ο λ ι α
α τ η ς του Πλου του του • Αριστοφ. 283. 

5 Γ ' ' Σ , \.α τα τογ ϊ. ο λ ι α σ τ 1'1 ν τ ο ii Άριστο φ άνου ς (Νεφέλ. 188); 
Βολβους · τό. λεγόμε'\•α ϋδ'\'α. 

6 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περί ϋλης tατρικης, 2. 145. Ό ρ ι β ά σ ι 0 ς, 2. 24. 
1 (σελ. 35. u). 

1 Ά z μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 203 (σελ. 159. 21. 20). 
8 Σ tι {}, 108. 24:, 109. Β. 
9 G ο e t z, Corp. Gloss. Latin. ΙΙ 202. 47, ΙΙΙ. 314. 20. Ίο υ λ ί 0 υ Π ο~ 

λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, ·~ρμηνεύματα, σ. 1.12. 

'. Jo ~ a f ~ 1, Eιιstathiί opιιsc. 25!1. 74. Ε U σ τ α{!- ίο υ, Παρεκβ. 1017. 19. Ή 
Πυδγα εκαλειω τότε Κίτρος, Τ a f e 1, De Thessalonica ejusque agro, σ. 217. 

11 Κ u r ι z - D r e χ Ι, Mlchaelis Pselli scrίpta minora, 2. 279. ι~. 282. 10. 
12 'Ι ω ά . .., γ ο υ Ά ' Π · " :ι. τ ο υ α ρ ι σ υ, ερι ενεργει&ν και πα,'}&ν τοϋ ·ψυχικοiί 

Π'\•εύματος, 2. 364. · 

Βυζαντι'\'ώ'\• τροφαί καί ποτά. 75 

ρον δ' όίς εUγευστον itεωροϊiνται βρίίηια, χαρακτηριζόμενα <~Jς «U.φεντικΟ 
' 1 

ιι.αγερεμα» . 
' το {)δ'\'0\' οί Θρ<jκες, Χατα τΟν Θεόφραστον (Ίστορ. Φυτ. 1. U) fί.ε-
"0\1 {\ηισν οί ιιεταγενέστεροι δ 1 <Έλληνες κα.ί ό 'Αέτιος τΟ δνομάζουσιν 
' ' ' ·ί}tω•ον, δ στις τ:ύπος σc.bζεται καl σ1lμερον, &.φ' Ο'ύ τιl ϋδνα Vτανα καλοϋν 
ται εν Πελοπονν1lσφ, Λέρφ καi 'Ηπείρφ, ϋτινα δj fν Καλύμνφ. 

ΤΟ ϋδνον, τΟ δποίον κατU rO σχήμα Ομοιάζει πρΟς γεώμηλο'\' κο.l Εχει 
τ:ιlν σύστ:ασιν σκληροϋ U.μανίτου, καλείτ:αι χοιρ•5ψωμσν κα'ι fν Νc.ίξφ χοι
ροβοσκι:;, ύπΟ δΕ τ:ών μεσαιωνικcϊ\ν χοιροβότανσν 2

, διότι κατιl τUς πρώ. 
τας fJροχU.ς έξοριJσσεται πολλ(iκις ύπό τι7>ν χοίρων διιl του ρύγχους τ:ων 

' ; < ' . ~ -
και τρωγεται υπ αυτων. 

ΠρΟς τlι. γεf.όμηλα δ' (\ψοίαζον και συχνιl τότε ετρώγοντο καl τU. ύ:πι) 
του 'Α 1'1ηναίου αναφερόμενα κολοκάσω 3 (co1ocassia antiquoruιn), τU. 
όποία Ύ..α'ι -lιπΟ Βυζαντιν5η• κειμένων &.ναφέρονται ..ι. καΙ.. τα όποία κrι.ί σιΊ
μερον &.κόμη ε"ίναι γνωστc'.ι κσλοκάσω fν Κύπρψ, κολοκάτσια f.ν Κυ-&Ι'ι
ροις κα'ι Κύμη καl κοJ.οκάασες εν Κ ρ 1Ίτυ κιιl Ρόδφ καλούμενα. 

Τέλος έντ:αϋ{Ι-α i'lς λεχ·ιtιi προσέτι δ τι οί. Rυζαντινο'ι Ετρωγον καl tοlις 
11δη &πΟ το·σ Β' μ.Χ. &.ναφερομένους rl.μανίτα; η τα ,ι.ιαγιτάρια\ 11τοι τους 
μύκητας (anιanitae} τοlΙς εκ τ:οi) 'Αμανοl:Ι Ο ρους U.ρχικώς λαβόντας τΟ 

δνομα. 
ς0 Θεσσαλονίκης ΚUστά-&ιος χαρακτηρίζει τους f:ν Κύπρφ φυομέ-

νους ciμανίτας «γJς χρηστοiJς φαγε'iν» 6
, ό δΕ Θεόδωρος Πρόδρομος μετα

ξiJ των εξόδων του, καταλέγει καi η'τν δαπάνην πρΟς άγορCtν d.μανι τα

ρίων ·i. 

Φαίνεται δμως, δτι δλα τα ε'ίδη τούτ:ων δεν ήσαν κατάλληλα πρΟς 

1 Π. Γ ε ν ν α δ ί ο υ, ΛεξικΌν φυτολογικόν, σ. 980, 
2 'Α ν ώ '\' υ μ ο ς, 2. 2()0. 267, 
3 'Α{} t'ι ,, α ι ο ς, Γ', 172b. Περl κολοκασίου, ~λέπε η'ι. σημειο{ψενα fν G

K ίi b η, Medicornnι Graecornn~ opera, τόμ. 26, σ. !.59. 
~ Ε υ σ τ α -& ί ο υ, Παρεκβ. 999. 36. τα κολοκάσια αναφέρονται καί f.'\' 

γλωσσαρίφ τοίί Θ' μ. Χ. αtcίJ•νος. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Έβραιοελλη'\•ικΟν γλωσσάριον 
Β. Ζ. 19. 425. 

!> Τοiις 6.μανίτας αναφέρει κατό. τΟ'\• Β' μ. Χ. αtιΟνα ό ποιητής Νίκανδρος, 
τοiις μνημο'\•εύει δε καί ό 'Α{} ή'\' α ι ο ς, Β' 5761a. Έ'\• τιfι Πωρικολόγφ (Wagner, 
σελ. 201) αναφέρεται ό μ α ν ι τ fί ρ ι ο ς. "Ιδε καl Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 5. 12. 
'Ιερό φ ι λ ο ς, 1. 411. 416. 'Ι ωά,.,, η ς Ά κ τ ο υ άριο ς, Περi. ένερyειόJ'\' 
καt πα-θ-ών τοϊi ψυχικού πνεύματος, 1- 363. 31. 

6 Ε ύ σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ. 10Β5. 58, 1017. 13, 290. 2. Οί τοιοϋτοι Ο:μα'\•Τ-

ται λέγο'\'Ηιι νϋν κ ο :;τ ρ ί τ r-: ς. 
7 Poemes, ΙΙ. 38. 151. 



7(5 ΦαΙδωνος Ι. Κουκουλf 

βψl:ισιν' τU. -ιατρικα βιβλία δ}; βρωσί.μους &ναφέρουσι τους βwλίτας και 

τοl1 ; b.μανίτας 1, 

οι &μαντται, επειδ1) ΙΊσαν κat φi}αρτικοl 2 , συνιστίiτο νu αρη.:,ωνται 

μΕ δριμύτατα &ρτύματα, να ψ1Ίνωνται δΕ μετ' αUτάιν, πρΟς cJ.ποτρuπfΊ'ν της 

βλάβης καl U.πίδια ~, δι' δ Κ(il ό 'Οριβάσιος, Ομιί.ιίJν περl τcί)ν βωλι τών, 

προσέ1'tηκε: <<-τών γU.ρ Ο.λλων μυκ(ιτcuν &σφυ.λέστερον μ1Ί Εσ{}ίειν- 4.· ε1πε 

δΕ κατU τΟν ΙΑ 1 α;ώνα καl 6 Κεκαυμέ-νος Εν τψ Στρατηγικψ του: «μ·ύ

κηtα πρόσφατα μ1~1 Εσ{}-ίης, πολλαi γιJ.ρ οlκίαι Εξ αUτGηι Ε:μειναν Ε:ρη

μοι>> "· 
Των &μα νι τcJ:'nι, ο'ί τι ν ες &πετέλουν καl εν τc!)ν ΊΊδυσμciτων της κρο~ 

κciτη:; μαγειρείας ϋ, σ{ιμερον εlναι παρ' ήμlν διάφορα ε'ίδη γνωστά, γιαχνi 

1] τηγα-νιστU εlς -rclς Κυκλάδας γινόμενα, δ.1ς λ. χ. εLναι ot λιβαδΊτες, καi 

τα Εν Πόντφ κουκοvβάκια καλούμενα 7• 

ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

Ot ύπΟ τών Βυζαντινών τρωγόμενοι καρποί, οϊτινες πολλάκις καl ώς 

Επιδόρπια παρετί-&εντο, διαιρεtέοι εiς το·Uς ξυλώδες Ε:χοντας περικάλυμ

μα, τU. δρυόκαρπα, καl το·Uς μΕ μαλακΟν φλοιό-ν, οϊτινες και ξηροi Ενίοτε 

Ετρώγοντο. ΕLς το·U:; πρόJtους ύπυ.κτέα tU κάρυα, τα παλαιόtερον !1ασιλι

κα -!1 Περσικα κάρυα 8
• 

Πλην τών βcωιλικ6·yv καριlων, τα όποϊα ι~Jς κάλλωτοv Ε:δεσμα έftεω

ροϊiντο, δταν fτρώγοντο μετc'ι ξηρ&ν σύκων 9 , γνωστιi Υισαν και Ετρά)γον

το καi τα ~Ινδικα κάρυα 1u. 

ΙΊαρα τα κciρυα εί!χρηστα 1'jσαν και τα παλαιότερΩν Ποντικα κάρυα 

1 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 23. 1. 1:5, 3. 16. 7 (σελ. 35. 13, 78. 23). Ίο υ λ ίο υ 

Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ερμηνεύματα, 132. 
:ι Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης !.ατρικ'ης, 4. 82. 1. 
s Σ ΎΊ {}, 22. 14. 
4. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, "Eν'fi-' U:v. 
5 Κ ε κ α υ μ έ '\'ο υ, Σtρατηyικόν, σ. 46 (\Vassίliew$kίj ~ Jernstedt). ΠρΟς 

&πuφuγ1~lν τf]ς έκ τίlγν &μανιτών βλάβης ό Ά γ ύ. π ι ο ς Λ ά ν δ ο ς fν τψ Γεωπο~ 

'\-'ικιρ του (σελ. 10:::1) συνιστq. νό. φάγη τι~ πράσα 1] ραφανίδας. 
6 PoemesJ ΙΗ. 151. 
7 "!i:πι{}ι Κ. "Α μ α ν τ ο ν εν 'Α{}ηγdς, τόμ. 23. 48:!-5. 
8 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο u ς, Όνομαστ. 6. 11. 81. Γεωπο'VιΧά, 10. 73. 2. Ί ε ρ ό· 

φ ι λ ο ς, 1. 416. Ό Πρόδρομο ς, Poemes, lii. 27D. ιlναφέρει καt καρυδίτσια. 
9 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 55. 3, 3. 15. 20 (σελ. 25. 01, 78. 1). Σ ΤΙ i!, 49. 13. Ά· 

ν ώ '\'υ μ ο ς, 2. 275. 
1° 'Α z μ έ τ, Όνειροκρ. κσφ. 2-11 (σcλ. 1Η7). 'Ασιζαι της Κύπρου, Α' 296 (Κ. 

Σ ά ~-α, Μεσ. Βιβλ. 6. 2Η. 245). 

:Βυζαγτι'\•ffiν τροφαi καί π(ηά. 77 

κα/ούμενα t, ~{αi τU J.επτοκιfρυα::, προσέτι δf: τι'ι άμύγδαλα, τci τε γλυ
,· ι ' ά)ν είδος τ(1, εϋftραυστα 3 , τ(ι {}άσια λεγόμε'\'α, 00ς καί σΊ']μερον fνια-
χ:εα, , 14 , I 1 , 

- •
1

, ) ., ε' 1, Ι7ρ)1η1 και Κύπρω καί τα πικρα , τα καστανα ·, τα πι-
χ ου {!"' •· ,_. " • • ' " 

• / ι; και Εν Κύποω φιοτοιί;aα 7 νυν κοινώς φιστίκια, ot στρόβιλοι η 
σ-ι:ακια , · J ~ • ' , 8 
στρuβίλια lj κωνάρια η κοκκω11rlρια η ι~J; Ύ~αί σι'ιμε??" κουκ~ουνα~ια . I 

'Εκ τcίη• δευτέρων, τ&. όποία, Οσcί,Χις Ίlσαν πω.υημα και καλης ~οιο
tΊ τος §πωλούντο τιΊ<tέμενα ΕντΟ; ύαλf.νων δοχε(ων 9 -παρά{}εσ~ν μηλων 

1 1 ~ " - ''"' ~ ~ c Λ τπρανδος 1"-fντΟς zρυσι!Jν πινακιων εν βασι/,ΙΧ11 τρrιπε~η (J.:Ί•αφεψ:ι ο ιου ~ , ,_, 
' β σι) ,.,,-1~ δε τηαπέζΊ]' εzο1)ση; Εν σκε1Jεσιν «Ίlμεδαπαπων τε χα ι ~ε

περι α • '" ~ - "" "' · 1 

··α)'\' Οπωρ(J)ν δ τι έξαίρετον» Ο Φιλ.ό{}εος) πατρι(iρχης Κωνσταντινουπο-
' " 

1 
, ) ) ' 12 Ο' 1 I " 13 

" ιι &ναφέοοιιεν τU γλυκέα μήλα, τCι, και. j)(ωι ,ικα '11 γι.υκομηι.α · 
ι.εως , - · I 14 , 

Ε'ίδη μ 11λων 1Ίσαν και τΔ δ.νΟόμηλα, τι'ι στρου{}ομηλα , και τινα 
γλυκέα κατιl τΟν χειμιJJνα συντηρο·ύμενα, n't Οποϊα, ϊνα έπί μακρότερον 

1 "Α{! {ι'\' α ι ο ς, Ε'. 42541). 
:ι ~ο Γ α λ η'\-' ό ς, 6. σελ. 609, ΛεγΗ: λεπτοκάρυα, δ. προσαγοcιεύουσι'\' ι.~νιοι 

π ' ... · ε',. το'ις Γεωπογικοίc:. 10. 68 γίν~~ται λόγος Πf:QL Πο'\•τικοϋ τοϋ κα~ 
ογτικα, κ...,_ ι . . . 

λουμέ'\•ου λf:πτοκαρύου. 
ι Κ ω'\-' στ α'\' τ ( '\' 0 υ Π σ (I ψ υ ο ο γ f'\' γ·1Ί τ ο υ, "Εκ{\ι>σιc τi]ς ['.ασι-

• '" . f<.:" 1'1 ]<~υ σ τ α,'} ί ()υ. ΠαΟΕκβ. 1:2t".O. fiO. 'Αμίιγδαλο'\' ΘrLσιΟ1' 
λειου τα.:;εως. c:~:u,'). • • ' - ~ , , , 
, ' ' ,, .' f} R7 9\ ό Κ ε δ ι• '1 '\' ~:, c, Σύνοψιc ίστο(Ι. 2. i_\32. 21 και αι Λ" 
α'\•αφερει ο ...., η Ί. , ' • '"' • -

σίt.αι τfjς Κύπcιου, Β', i !:-Jϊ (Κ. Σ ά {}α, Ι\Ιιο.σ. Βιβλ. β. 4!_16). , 
• 4. • Α {} ά σ ι '\' fν J(Ί.'1 πψρ, ά 1'} δ σ ι f.v ΚcιΤιτυ καΙ. ά τ ά σ ι '\' fν Καcτπαδοκιr~ 

λέγεται τΟ 81Η}ραστον rlμ1'ιγδαί-.Ο'\'. Πεcιl πικρ(Όν U.μυγδr'ιλ~)'\', δμιλ~:τ δ' Α {:1· Ί; ν ο. ι ο ς 
(B'52d), δ Σiι-&. 20 19 κα'ι ό Θεσσαλονiκης Ευστα-&ισc, rafel, 

Qpusc. 259. 65. _ , 
;, 'Α λ~ ξ. Τ ρ α λ 'λ ι α ν ό ς, 2. 40zι. Γεωπονικα, 10. 73. 2. 'Α '\' ()),,υ~ 

μ ο ς, 2. 2Γ>8. Σ 11 it·, 50. 17. , " 
6 Κ ω ν σ τ. Π 0 (I φ υ ρ σ γ ε '\' ,. η τ ο υ. Εκitf:σις, 4GB. 18. Ά λ έ. ξ. 

Τ ρ α λ λιανό r;, "E~·{I' ιiΛ•. Σ {ι{), 87. 5. 'Ιερό φ ι λ ο ς, 1. 410. 'Α ν r(J '\' ι•
ιι ο C, 2. 258. Λr'ξ. z ω ν α ρ α f.ν λ. Βιστάκια. 
' - • "Ασίζαι Α' καl Β', 2f-J() (Κ. ~ ά 1't cι, :\ΙΕπ. βιβ;,. 6. 239. 49?). , . ~ 

s 'Αλέ't.. Τραλλιανός, 2. 2~3. 4-Ufι. Ση {Ι, Ω1. 22. Ιεροφι/.ο_,, 
1. 410.416. 'Α~ίζαι Κl',πρου, Α', :df-J!i (Κ. 2: ύ. {}α. I\lfσ. f·Jιpλ. (; ~J..J. 24f•)., E:u.\ οί 
Σ υ'\' ε χ ί t 0 ~·τ 8 c. τ Ω,. Θ ε ο φ ri '\'η 1142. 1) ΩμιλοUσι περι κουναριωΥ 

9 Acta- SS. το-t1 .J\-rα·toυ νΙ. 3'ίΈ. Α Τ ο η g a r ιl, Qnid ad profanos nιores 

ι1ignoscendos angendaqne lexica confeπnιt Acta Sanctoruιn, σ. [;(j, 

10 Antaρ. VI. 8. ~ , 
11. 'Εγ τ(ρ Βίι{) :Σάββα του ,·έου (Α. ΙΙ α π α δ ο π ο 1Ί λ ο υ · Ι\_ ε ρ α μ ε ω ς, 

'Ανάλεκτα ·Ιεοοσολυμιτικfjς σταzυολογίας, 5. 315). 
12 'Α Ι. έ ξ. Τ ρ α λ λιανό ς, 2. 511. 
13 'Αλέξαγδοος Τραλλιανός, "Εν{!·' rLY. Pokωes. ΙΙ. 65e 

14. Poeu1es
1 

"Ε-ν{}' tlν. 



7S Φαίδω-νος 1. Ι{ιιι,zουU 

διατηρη-&ό)σιν, i'i-&ετον εiς εi'J<iJδη πρίσματα ξύλων 1 ΙΊ nl. &ν·1ίρτωy εl.ς εϋ
κρατον τόπον g' καL ϋ.λλα δΕ παρόμοια πρΟς πέπονω; 3, nl ύπό του Τζέ
τζου λι,τρόμηί.α η διί.ιτρόμηί.α 1] τριJ.ιτρόμηλα, τlι ύπΟ έπιακόπων καl 1ϊ
γουμένων συν{J1.'tως τρωγόμενα 4 , 

_ co Άχμf.τ έν τφ Όνειροκριτικψ του &ναφέρει μfιλα γλυκέα καt Οζώ
δη ο, τι!. τελευταία δΕ ταUτα 1'tCι ·lισαν δ:ναμφιβόλως τιl σ{ιμερον ξινόμηλα 
καλΩ"ύμε\'α' κιΛ χρυσrη.ι1j).ων δΕ μνείαν ποιείται ό Τραλλιανός 'Αλέξαν
δρος6, τα όποϊα βραδιJτερον πολl.Ι &ναφέρουσι κ•.Λ αl Άσίζω τfις Κύπρου 
λέγουσα δτι ταύτα έγίνοντο και παστά ·j. ' 

Γνωρίζομεν δ' Ότι τα κοινιl μ1iλα κατιi τΟν ΙΗ' αLά'Ίνu Ίlγοράζοντο 
δcδδεκu εlς τΟν Οβολόν, τα δΕ διλιτρόμηλα καt τριλιτριαία μfιλα «κατU. 
τους δπωροπρατctlν νόμους, τριι~βολον» s. 

'Εκ παραλλ11λου πρΟς τ('ι μfιλα &ναφέροντω καl τiι άπίδια ·il rίχλά
δια 9

, ιΙη• εlδος fiσαν τU λ.αγηνάπιδα 1] οί τ.Υις λαγηνίδος καρποί 10 , σχfιμα 
hηλα δΎ1 λrιγ1Ίνου εχοντα καl μ.εγriλα τΟν 6γκον, (Υτινα καί σ1lμερον λαη
νiiτα έν Πάρφ καL Κύίtνφ 11

, λαηνάπιδα έν "'Ανδρφ, λα 1jνια έν Βουρβού
ροις τfις Κυνουρίας καl dμπουλίτσες (Λατιν. an1puΊa} Εν Καλαβρύτοις 12. 

'Ίνα δ' oL Βυζαντινοi Επl μακρότερον συντηρι7Jσι τα δ.πίδια, τιl Εβύ-
1Cfιζον εtς τΟ μέλι 1'\ τα Εχωνον έντUς λάκκων 13• 

1 'Ι ω r'ι Υ \' ο υ 'Α κ τ ο υ α Q ί Ω υ, Περt έ;rεργειών καl πα{tώ·ν το ϊi ψυχικού 
πνεύματος, 2. 366. Γεωπο-νικά, 3 13. 8, 10. 21. 

2 Τ a f e 1, Eustathii opnsc. ~59. 33. 
8 Βίος Άλεξάνδρου (W a g η e r, Trois poCιnes, στ-ίχ. 4190, σελ. 182). 
~ Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. Θ'j 370. 347. Τ h. Ρ r e s s e 1, Johannis 

Tzetzae Epistolae, έπιστ. 49/60, σελ. 57. 

·s Κεφ. 241 σΗλ. 19ί ·:Η. 25 (Drexl) Μfιλα γλυκέα &ναφέρει κα!. 'Α λ έ ξ. ό 
τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. i111. 

6 ι. 585. 
7 Άσίζαι Κύπρου, Β' 298 (Κ. Σ ά ·θ· α, Μεσ. Βιβλ. 6. 49G). 
8 Τ h. Ρ r e ssel, 'ΈνiJ' ιiν. 

g Α. Β ο u c h e r ί e, Ίουλίοu ΙΙολυδεύκους, 'Ερμψ-εύματα καί κα-&ημεριν1Ί 
όμιλία, σ. 136. ΠΒ. και Ν π ο λ ί τ- ο -u; 'Lασοιιι. 2. t\50. 

10 'Α ν ώ \'υ μ ο ς, 2. 26J. ·r:ν τψ Πωρ~κο,λόγφ (\Vagner, σελ. 201) άναφι;.;ρε
ται καi. ό λαγηνίδιος. 

11 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Γλωσσικd. εκ Κ δ{! νου (Λεξ. 'Αρχ. 6. 315). 
12 Βλ. κu.l τιi σημειωitέντα ύπΟ Μ ι χ. Σ τ ε φ α '\' ί δ ο υ f,ν Λαογραφίας ' 

10. 201. ' τομ. 
18 Τ a f e 1, Eιιstathii opusc. 2δ9. 34. 'Εν tδιαιτέρφ κεφαλαίφ τώ"' Γεωπογι

κι'όν, (10.25) γίνεταL λόγος ΠFρi διαμον11ς &πιδίω'\', Νύν εν Τ1jνφ, Τ να διατηρήσωσι 
τα cl.πίδιαι τα }:όπτοuσιν όλLγον Ο.ωρα κσ.L τα f.tέτουσιν ΕντΟς πιτύρων καΙ. άχύρου, 

79 

Κατd τούς Βυζαyτινούς, «τΟ σίΊκον τράπεζαν βασιλικ'l'Jν κοσμεί καl 

πα'\'τΟς δείπνου f:στlν.Ε.νδιαίτημα»· 0'\'τως δf. σίικα η Lσχάδες συχνc'ι αναφέ

ρονται παρατι1fέμε'\'αι εlς τας τραπέζας~ ών Ciρισται Ε.itεωρούντο καi ύπό 

τών κοιλιοδούλων Ε.πεζητοίiντο αί χελιhόνιοι καλούμεναι, πιίtανό>ς τΟ 

ί}νομα εκ του χρώματος λαβοϋσα, προσομοιάζοντος πρΟς τΟ τοi:ι πτερcδμα

τος τfiς χελιδόνος 1 • 

Εlπον μικρΟν &νωτέρω δτι τf'ι σίικα εκάλουν καΙ. tσχάδας και lσzά

δια, φαίνεται δμως δτι συνΙl1τως ύπΟ τΟ δνομα τo-tno ένόουΥ τότε τά 

ξηρcl σύκ(f. 2 τίι ε-l1 χαρίστως μετc/. καρύων τρωγόμενα ~\ rLν δμω; 1°J κατά

χρησις &πεγέννα φ{}εlρας 4. 'Εγίνετο δΕ: μεγάλη z.ρήσις τών ξηρ(~J'\' σύκων 

κατCι. τΟν χειμftlνα, 'Έφυλάσσοντο δΕ: ταύτα fντΟς πηλίνων dγγείων, δμ

βαλλομένων, (Lις καί σ1Ίμερον γίνεται, καl φύλλων δάφνης 5• 

Σημειωτέον. δ' δ τι κατα το\Jς Βυζαντινο\Jς χρόνους Cίριστα δ{}εω

ροϋντο τα ξηρiι σύκα τής Κύπρου ti, (1ν μνεία κατα το·Uς τελευταίnυς αί'.

ώνας γίνεται εν ταίς • Ασίζαις 7 • 

ΟΩς εϊκός, πολύχρηστα κατα τους Βυζαντινο·Lις χρό'\'Ους 1\σαν καL τι:'ι 

σταφύλια, τcίιν όποίων εϊδη τινcl καi &ναφέρονται. Οϋτως έν τψ Ί~εσπ(

σματι του Διοκλητιανοϋ (6. 80) αναφέρονται αt ιινae duracinae, σκλη
ρόρρωγα σταφύλια8 , παρc'ι Ιlροδρόμιρ 9 τΟ ΚρητικΟν κρασίΩ'\' &.1t1~ρι'\', ()νο

μασ·ιttεν Ε. κ τfίς όμωνύμου σταφυλfις τ1ις f:χο·ύσης λευκlι.ς καi. μεγιlλας ρϋ.

γας, ·ύnΟ τοU Θεσσαλονίκης Κlιστα{}ίου αt κοvκκοί:βαι ιο τΊ;]ν δνομασίαν 

--·---

κατα μεσαιωνι.ηlν συ'\'{j-θ-εια·ν. 'Ο 'Α γ ά π ι ο ς Λ ά '\' δ ο ς ε,. τ ψ Γεωπονικψ του 

(σελ. 22) συ'\•ιστrf '\'&. τΔ itέτωσιν ΕντΟ; ρινισμάτω'\' ξύλου κυ:παρίσΩου 11 εlς ξηρά 

καρυόφυλλα. 
1 Δ ι ο σ κ ο υ ρ {δ ο υ, Πr.ρL Μ. ης ίατ-ρικijς, Ω. 32. 1. Κ λ 1'j μ ε"' τ ο ς_. Παι

δαγ. 2. 13 (σελ. 155. 13). 
9 Ε {I σ τ α 'fi· ίο υ, Παρεκβ. 1963.53. 'Γόν ξηρόν καυπΟν συκι'δ,·, τCις καλου

μέ,•ας tσχάδας, ΓFωπονιχιί., 10. [J4. 1. Καi. δ Σου'tδας εν λ. lσχας λέγει δτι tσχfL

δες fκαλού\•το τcl τραγΊιματα. Πβ. και Σ 1] \t, 95. 22. 

s Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 15. 20. 
., Τ a f e 1, Euslathii opnsc. 259. G. 
5 Ί ιο ά '\' '\' ο υ Λ υ δ ο ϋ, Ιlερί μηνιϊΗ', 4.-d (σι::λ. ti9. 5, \\:ίinsch). Β ο i s s ο· 

η a d e, Anecdota Graeca, 1. 425 
6 Il α λ λ α δ α, ~1ς τΟν πέμψαντα α-ότ-φ lσχάδας, Έλλην.' Αη~ολ. ΙΙΙΙ . άρ. 

487 (Stadtιnίiller). 
7 Άσίζαι Κύπρου, Β' 296 (Κ. Σ ά {}α, Μεσ. βιβλ. 6. 496). 
8 Οϋβα '\'ϋ'\' ε,. Πό,•τφ λέγεται ή σταφυλ1l 11 ό καρπΟς τοϊ:ι φοίνικος. 
9 Poemes, ΠΙ. 285. 

1° Τ a f e 1, Eustatbii opusc. 399. 5. 



Φα(δω'Ι'ος Ι. Κουκουλέ 

Εκ της κουκούβας (cucuba=γλo:·Uξ) λαβούσω 1• Λαμβάνων δέ τις ύπ' γ_ 

-φι ν, Ο τι νϋ~· fν Ίκάρcρ γJ.αύκα λέγεται είδος σταφυλής με μεγάλας ρίiγας, 

χρυηιιι ΤΩ ς _ερυ1C)-ροφαίου, δfν {}-c'ι αστσz 11ση του δρ{}-οϋ διισχυριζόΙΙ ενοc: Ο τι 

τοιαίJται 1'1σαν καl αt τών μεσαιωνικό)'\' κουκο·Ν1αι. . -

ΠρΟς το'ί11:οις αναφέρονται καl σταφύλια κριιστιίλλινα κuλούrιενα 
' ..- ' ~ ' 

περι ω'\' μιχρον κu:τωτέρω, ι~>; καl Cί.λλο πcίλιν είδος σταφυλ{iJν «δ. δια τΟ 

κιρρ0ν tΩί1 χρόηιατο; επονομάζονται nJ) zρυσfJ)~ 2, τι:l νϋ·ν χριισuστάψL·λα 

δήλα "δ1Ί 3 , :ιδ,ος σταφυλάη• ροδοχρόων με μικριΧς γλυκιiς ριiγuς, στρογγύ

Ό-ας: ~)ριμα~ο.υσας κατιl Μά"ίον, τιl όποΙα αναφέρει καl δ 1\ιlιχαiιλ ΨελλΟς 
ομιΛ<ο\' «περι σταφυλίίJ'ν, α'L χρυσί.ζουσιν ακριβώς» 4_. 

, 

0 0 Θεσσαλονίκη; ΕUστά{}ιος :Ξν τοίς μικροτέροι:; Sργοις του δμιλει 

περι παραμεμενηκυίας δπcδρας 5, ύπΟ η\ν φράσιν δΙ: ταύτην Εννοητέοι 

καl δ.λλοι καρποί, Ίlτοι τ.·ι μήλα, τι'ι κυδcδνια, τU ρο"ί:δια καl τιi απίδια 

π~ρL ών α:-λαχ?U δμ:λεί δ αUτΟς Lεράρχης υ, &λλU. καL σταφυλαί· είδικώ~ 
μιtλιστα αναφερει τα κρvστιΗλινα σταψJλια, τcl Οπο'ϊιι. clνηρτιίJνtο κατα 

ζυγιlς c1π0 καλάμων καi διετηροUντο κα{t' δλον τΟν χειμcΟνα τΟ Ονομα, 

ΚίJ.t~ ιι{\τ6ν, λαβόντα ε'ίτε διότι Ετρώγοντο κατιl τΟν z"ειμcΟνα' ε'ίτε διότι 
~ ' , " ι 
ειz.ον την κα{}-αροτηΗι τοϋ κρυστάλλου 7 • 

'Οποίά τινα Ύ1σαν τU. r.ρυστάλλινα σταφύλια, τα δπο'ϊα E'V γλωσσα
ρίφ τοϊ:, _Θ' μ. Χ. αlώνος λέγογται κροστάλλια 8 δυνc.ίμει~·α σ1lμερον 'VU. ε'ί

π .. ωμεν, bιό,:ι σψζεται σ1Ίμερον καl τΟ ()νομα καL τΟ πράγμα. Νυν δήλα δfι 

ειδος λευκη; σταφυλiις Εν τψ δ1]μψ ΟlνοUντος τής Λακεδαίμονος λέγετα 

κρουστάλλι[), dσπροκρούσταλ2ο δΕ τΟ α1Ίτ6 Εν Λεονταρίφ τfις 'Αρκαδία 

καt πάλιν τΩ αVτΟ κρυστάλλι Εν Θεσσαλίq., εν.ο-α καl συντηρεϊ:ται Εμβυi1ι~ 

", 1 Οϋ~ως έν Λαtσίδ~ Μιραμπέλλου Κρ{jτης καl Κυ{Η]ροις κ ο τ σ υ φ ά λ ι 

Λεyετα_ι ειδος _στα~υλης ι.ιε ρdyας μικρι~ς καί μελαίνας, ιΆχο1Jσας δ1ϊλα δ1l τό χρω
μα του πτερου του κοσσυφου, μ α υ ρ ο κ ο υ ρ ο ϋ ..,, ε ς b' Ομοίως ε,, Σκιά {Ι ω 

~ια.υροκρ,οiίνες Ε.ν 'Αyίφ Λαυρενtίφ Βόλου καl μαυροκουρού,:: 
εν ΙΗφαλλη'\'t!J. εlbος σταφυλi]ς f.π' 'ίσης μιο:λανόρρωγος. 

:l Τ a f e l, Eιιstathii opιιsc. 3U8. 76, 309. 11. 
3 Οϋτω καλού'\'ται τα·ύτα νυν ?_..., 'Ά '\'δ ρ φ %α\ Κέα. 

~'Εν f.πιστολfί του, κακι!Jς εtς τΟν ΕUστά{Ι-ιον ιl::τ.οδοiJείση. 'Γ af e l, Eusta-
thiί opusc. ;>5[1. 38. • 

σ. 5. 

5 Τ a f e Ι, "~ν{}' d.ν. 230. 95. 
ι Τ a f e l, Eu~tathii opusc. 259. 15. 34. 
7 Τ a fe l, "Εν{Ι-' 6.'\'. i:H3. 73. 
8 Α., Π α π α δ?~ ο ιJ λ ο υ τ Κ ε ρ αμέ ω ς, Γλωσσάριον Έβραιοελλη'\·ικόν 
Φ. Ι\. ο υ κ ο υ Λ ε, Γλωσσάριον Έβραιοελληνικό'\•, Β. z. 19. <125. 
ΙJ Βλ. ΠεριοδικοΟ :\ΙαλεβοU, f-r;. Β', φύλλ. 18, σελ. lU. 
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ζομέ-ι•ων τών βοτρύων ΕντΟς Cίλμης (σταφυλαρμαιdς) καl τι{}εμένων εl.ς 
πι-&άριον 11 δξαρτωμένων &πΟ δοκαρ(ων. 

Θcl dJνομάσ{}-ησαν δ' οϋτως αί σταφυλαl διι'ι τΟ σκ.ληρΟν καl ψυχρΟν 
α:Uτών, δι' δ ν λόγον Εν διαφόροις διαμερίσμασι τής 'Αρκαδίας καl 'Αργο
λίδος κροvvτάί.λι (Γορτυνία) ·1\ κρούσταλλο (Καλάβρυτα) καt κρουσταλλά
πιδο εν Οl.νοliντι τής Λακεδαίμονος λέγεται είδος ευγεύστου ιlπίου πολ.U 

δ.ργU. ι'()ριμάζοντος. 
'Εννοείται δ~ δτι oL μεσαιωνικοL 1)μώϊ' πρόγονοι εlχ,ον διαφόρους 

τρόJtους συντηρ1)σεως κατι:'ι τΟν χειμc7Υνα σταφυλών, 1] δήλα δ1l dν{jρτων 
αlιτUς-ό Διοσκουρίδης δμιλεί περt σταφυλής Επί τινα χρόνο,, κρεμασ-&εί
σης\ 'Αλέξανδρος ό ΤραλλιανΟς περl κρεμαστής σταφυλf}ς~, Ο Σ1Ίit περL 
&ποκρεμάσεως σταφυλών Ολίγον &cι')ρων κοπεισών '\ Ο δΕ Θεσσαλονίκης 
ΕUστά&ιος περl βοτρύων κατιl ζυγclς κρεμαννυμένων 4-'1-\ τα Ενεβύ-&ιζον 
εLς γλεύκος 1\ έ:ψημα (πετιμέζι) 5 1) τUς Ίlπλω'VΟV έπl &χύρων, &,φ' ού τU.ς 
ένεβύ{}ιζον είς ι1λμην με τα ο'ίνου 6 11 τέλος f}πλωνον τοUς βότρυς ΕπL του 
δδάφους χωρlς να απτωνται &λλ l'jλων ύποστρώνοντες &:χυρα, μέ-&οδοι συ'V
-cηρ1)σεως, αϊτινες καL σ1lμερον εlναι γνωσταί. Καl νϋν δf1λα δ1Ί συντη
ρούνται κα-cU. τΟν χειμώνα αί σταφυλαl η Εξαρτώμεναι κατd. ζεύγη &πΟ 
Χαλάμων, Οπότε &ποτελοϊ:,νται τα λεγόμενα κρεμαστάeια ('Άνδρος, Τήνος) 
1\ κρεμασταριες (ΚρΊ\νη) 1\ κρεμdttρες ('Ήπειρος, Κέρκυρα) 1\ κρεμαστάρες 
(Αίνος, "Ιμβρος, Τένεδος) 1\ κληματiδες (Μελένικον, Πόντος) 1\ εμβυ{Η
ζονται έντΟς γλεύκους 11 ϋδατος, Εν υ) ρίπτουσι ποσότητά τινα σινάπεως, 
όπότε λέγονται σταφυλαρμάιa (Λέσβος, Βελβεντο; Μακεδονίας, Θριiκη), 
aταφvλοτοvρσL δ' Εν 'Αδριανουπόλει. 

Συνίσ-cα δΕ καl ό 'Αγάπιος Λάνδος Εν τψ Γεωπονικ0 του, πρΟς συν
τήρησιν τώV σταφυλών, νcl. τU.ς κάμη τις σταφυλαρμαιU.ν ΕντΟς πίitου, Εν 
ψ έρρίφ{}-η σίναπι -11 περιέχοντος ϋδωρ μετα Clλατος, Επειτα δΕ να τUς 

1 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης tατριy,ης, 5_ 3. 1 (\Vellmann). 

' 2. 193. 331. 
3 Σ Τι-&, 94. 12. 22. 
4. Τ a f e l, Eustathii opusc. 313. 73. 
5 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, "Εν{}' άν. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 416. Κατό. τΟν Θ ε σ· 

σ α λ ο ...,, ί κ η ς Ε υ σ τ ά {} ι ο ν (τ a f e l, Eustathiί opusc. 259. 15) τδ. ιlπίδια 
σuνετηροϋ...,•το βυ{}ιζόμε,•α έντός μέλιτος 11 ιlποy,ρεμάμενα 8ντ0ς λάκκου. 

6 ΓεωπονικCι. Δ', 15. 1. 5. 10. ΚαL δ Θ ε σ σ α λ ο'' ί κ η ς Ε U σ τ ά-& ι ο ς 
(1' a f c Ι, Eιιstathii opusc. 259. 37) εlπεν: «αύτίκα δ8 φιλοτιμούμενος (ό μοναχός) 
προσεπtφιλοσοφει καi. ώς φuλακτικόν τι χφϊμα εtς τΟ πa...,. {1 τοϋ ιlχύρου φύσ~ς». 
Περi. τοϋ τρόπου της διατηρήσεως σταφυλ&\• παρ' ιlρχαίοις βλ. Π. Γ ε '\' ν α δ i ..... :::~?_,.;.;;...;,:·--....___ 
ΛεξικΌν φυτολογικόν ε-,,, λ. άμπελος, σ. 68 έ~. _ o'1-.. ~.:~·'"f -.....;~\_ 
ΕΠΕΤΗΡίΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANIINQN ΣΠΟΥΔQΝ wf'foς ΙΖ' '1.~ ~ \'t)\·. 

1·. t. ""I!Aιu .. ιιιια'-· ,. ). ' \\.., \ Ι~iiJ# 
\Χ.ο '-.._ <tJ_/ 



82 Φαίδωγος 1. Κουκουλέ 

κρεμζi. &πΟ τ·fις στέγης! δ.φ' oV f::;τί τινας 1lμfριις τάς f:κ{}έση εlς τΟν 
fiλιον 1• 

Καi &φ' oU περL παραμενούσης σταφuλiiς όμιλοϋμεν, λέγομεν δτι πο
λύχρηστοι -lισαν τότε καl α't (&)σταφίδες, Vφ' δ Uνομα οί Βυζαντινοl Ενό
ουν πdν εlδος ξηραν{}είσης σταφυλ1~1ς !!, ΧαL ίin• ό 'Αλέξανδρος Τραλλιανός 
cbς &ρίστας Εξαίρει τcJ.ς Λαρισσηνάς :J. 

Παρ α τας σταφυλCις εκ τών καρπ(7)V δτρόηοντο κα'ι τα κεράσια 4 καl 
οΕ πέπονες, πεπόvια 3 καl μηλόπέπονα καλούμενοι 10 , 

'Ησαν δf τα πεπόνια πάμπολλα καΙ. πάμφ-&ηνα κατU τοlις Βυζαντι
'\'ους χρόνους- το·Μ·,άχιστον κατ α τΟν IAI αiώνα ό Μιχαfιλ ψ ελλΟς λέγει 
δ τι l~ιδ·ύνατό τις dντl δύο δραχμών ν'&γοράση δύο κοφίνια πλ1lρη α\Jτ{όν 7, 

Ot Εκ Δαμασκού προερχόμενοι καρπο'ι f.καλοϋντο δαμασκηνά, επει
δ'Ι) δ' dριστα, κατα ΓαληνΟν καL κατόπιν κατα 'Οριβάσιον s, ε-&εω
ροilντο τα f.κ Δαμασκού προερχόμενα κοκκύμηλα, δια τοί!το ταί!τα κατ' 
εξοy;ΥJν Ο)νομcfσ-&ησαν δαμασκηνά t!' ΊJπΟ τό Ονομcι δε τοίJτο περιελάμβα
νον κα.L τα βράβυλα 10

, τU Οποία δμως είναι τα νilv ΧΟινc'δς σΊ'jμε'ρον λεγό
γόμενα κορόμηλα, τα εν 'Ανατολική Θρr~κη άβράμ'J.α καλούμενα 11. 

1 'Α γ α π ίο υ Λ ά ν δ Ω υ, ΓπσπονικUν, σΕλ. 37. 181. 
2 Σ ·ιΊ -&, 95. 16. 22. Φυσιοϊ.ογικ1) δι1]γησις του υπερτιμου κρασοπατFρος Πέ

τρου τοϋ Ζυφομούστου (Σ π, Λ ά μ π ρ ο υ, Ν. 'Ελληνομ'\'. 1. 438). PoCrnes, ΙΙΙ, 
283. Τ a f e 1, Eustatlιii opusc. 305. 61. 

3 2. 405 (Pιιschιnann). 

;~. Π α υ λ ο ς Α ι γ ι" ·ι\ τ η ς, 1. 81. 1 (σελ. 58. lG). Poemes, ΙΙ. ()5b. Δι1]
γησις τοϋ Πωρικολόγου: σελ. 199 ( Wagner). 

5 'Α χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 241, σΕλ. 197. 9. 11, Poemes, ΙΙ. 65c. Λ1 ι -
χ α 1l λ Γ λ υ Χ α, Στίχοι, στίχ. 2ϋG. 

1 Σ Τι{}, 139. 21. 'Ο 'Ησύχιος ε,,. τψ λεξιχψ του γράφει: σικυΟς σπερftατίαc, 
δ ν ήμε'ϊς μελοπέ;;τονα. Βλ. δ σα ;;Ί;fρL πε;;τόνωγ καi μηλεπεπό..,·ων ~σημειώ{Ιησα ..,. ~-ν 
Μ ο m 111 s e n -Β 1 ίί 111 n e r, Der Maxiιna1tω·if ι1es Diocletian, σ. 88. 

7 Κ u r t z- D r e χ 1, Michaelis Pselli scripta ιniυora, 2. 289. 5. 
8 Γ α λ η ..... ό ς, vr. σ. 613. 'Ο ρ ι Β ά σ ι ο ς, 1, 58. 1 (σελ. 2G. 11). Περι δα

μασκη'\•&ν Ωμιλε'ϊ και ό '~λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α,, ό ς, 2. fJ11, ό ~ή{}, 
34. 1. έξ. καί Π α ϋ λ ο ς ό Α ι γ ι ν 1] τ η ς, 1. 81. Β (σι:: λ. 59. 17). 

g Κα τα τιi Γεο)πονικά, ι ο. 70. :2: Κ0ΚΚ1iιιηλό'V έστι, δ καλοιjμεν δαμασκη ..... ό·ν. 
ΠεQL κοκκυμή/.ων βλ. l\1 ο ιη 1n s e η- Β l ίi 1n η e r, Der Maxitnaltarif des Dio
cletian, σ. 102. 

10 Δαμασκφ·U τι:'.ι καl κοκ%ί1μηλα Ίj ~ρtίβιλα· 'Α{} ή\' α ι ο ς: Β' 49d. 'Εν τφ 
!οπ' Ονόματι του Ζω••αρ(i λεξικψ Υ.αι fΛ• τψ του Σου'ίδα φέρεται· βράβηλα τιi κα
λούμε••α δαμάσκηνα, Έν τψ Πωρικολόγφ (W a g n e r, Carmina, 199) ό καρπός 
καλεϊται β ρ ά β ο υ λ ο .., .. 

11 Δ. Π ε τ ρ οπού λ ο υ,. Λαογραφικd Κωστ1] 'Ανατολ. Θρ<[κης ('ΑρχεLον 
τοv Θρq.κικοiι λαογραq:ικοί) κσ.l γ/.ωσσικοϋ <θησα'Ι.Ιροϋ, 6. 286). 
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Είδα; δαμασκΊlνων, εκϊ.εκτΊiς ποιότητος, το\Jλάχιcrτον κατδ. τους Βυ

ζαν'ίινο·U; χρόνους, ε-&εωροUντο τcl εξ Άνατολfίς εlς tΊlν ~Ελλάδα ερχό

μενα, τα καL ΆνατοΧικd δια τοϋτο καλούμενα, επειδ'Ι) δ' δταν έγίνοντο 

&ριμα είχον κίτρινον χρώμα, δια τουτο χαρακτηρίζονtαι ώς κροκάτα χαl. 

έΠ'ειδ'Ι) fισαν λαγηνοειδή τΟ σχήμα κα'ι r1ς ί.αγηνιiτα 1 . 

Νύν εν Κύπρcρ crο.$ζεται τΟ είδος τούτο τής δαμασκηνέας, Ίlτις καλεί

ται Άνατολιτσd καΙ. παράγει μεγάλα, λεπτόφλοια, επιμΊΊκη καl. κιτρινό

χροα δαμάσκηνα, τα Άνατόλικα 2 , τα όJtοί'α καi εν 1\i. 'Ασίq. εlναι γνω· 

στα ΊJπΟ τΟ ΤουρκικΟν Ονομα bard:ik erik, βαρδακωτιl δαμάσκηνα λεγό
με\'α εν Μενελίκφ. 

Άνωτέρω ε'ίδομεν δτι, διU. τΟ σχήμα, λαγηνάτα έλέγοντο ε'ίδη 

&πίων νύν βλέπομεν δτι διd τδν αVτΟν λόγον και δαμασκ1lνων εlδο.; οϋ
τως Εκαλεϊτο. Προσ-&έτομεν δ' ενταύ{}α δτι Εν Καλύμνφ Επ' 'ίσης δια 

τΟν αΊJτΟν λόγον γνωσtδ. εlναι τα λαγηνάτά σϋκα, λαηνάτη δ' Εν Σελίνφ 

τfiς Κρ1lτης είναι είδοc; μεσπιλιάς 3
• 

'Άλλοι εδώδιμοι καρποL κατιl. τΊJν ΒυζαντινΊ1ν περίοδον ήσαν τΟ Άρ

μενικΟν μΓjλ.ον 11 Άρμένιον 11 πραικόκκιον 11 βερίκοκκον 1. καL τΟ δωρακηyδν 

11 δwράκηνον 5, τΟ όποίον Ε. κ τοϋ Δυρραχίου εσχε τΟ Ονομα, και τΟ όποίον 

U.λλως και Περαικδ1Ι μ{jλοy 1} cl.πλώς ΠερσικΟν Ί\ Περσέαγ καλοίiσιν οί συγ
γραφείς 6 σ1lμερον δδ ΠερσικΟν Εν Χιμάρq; τής 'Ηπείρου καλείται. 

Πολυμνημόνευτα δ' είναι παρc'ι τοίς Βυζαντινοίς συγγραφεϊισι καi 

τU. κυδώνια 7 , τα όποία καi συνετηροί:Ιντο Εξαρτώμενα 8 , πρΟς δ δ καL tιi 

ι Poemes, IV. 129d, e. Α. Κ ο ρ α 1ι, "Α τακ τα, 1. 190. 
JJ Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Κυπριακά, 2. 235. 

δ Ι. Μ α i} ι ο υ δά κ ι, Το:πωνυμίαι της κοι·νότητος Σκάφης (Κρητικά, 1. 34). 
4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 48. 1, 3. 27. 1, σελ. 23. 17, 86. 4). Σ Ίι {}, 27. 20. Γεω-

πονικά, 10. 73. 2. Ί ω ά \' ,, ο υ 'Α κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περl ένεργει&'V καi πα{t&,, 

του ψυχικοίi Π'\•εύματος, 2. 366. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 1~9, σελ. 156. 8. Δι1ι

γησις τοiι Πωρικολόγου, σ, 199 (\Vagner). 'Εν τφ λεξικ{{:Ι του Σουtδα ιi'\•αγι••ώ

σκομεγ: κοκκύμηλα· εtδος όπωρ&ν, τc1. παρ' 1'ηιΊν λεγόμενα βερίκοκκα. 

5 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ c α ν ό ς, 2. 473. 511. 585. Γεωπον.κ&, IU. Ι ο. 

1. Σ ή η~ 89 14. Poemes, IV. 129b. Θ ε ο λογά κ η, Ώς Εκ προσώπου τ&·ν κα

λουμέγων τζύρωΨ (Ν. Έλλη••ομν. 7. 201). 
6 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 1. 585. Ν ι κ Ίι τ α Χ ω ν ι ά τ ο υ~ 

Χρο\'. Διήγ. 229. 1. 
7 'Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 267. Σ ή -&, 48. 4. Ε ύ σ τ α-& ί ο υ, 

Παρεκβ. 1468. 28. Τ a f e 1, Eustathίi opnsc. 259. 33. Τοίi περιέργου χάριν σημειώ 

τό. τοϋ Σ ή{} ("Εγ{}' dν. 48. 19): ~Λέγεται δΕ 00ς ε'ί οις εγκυος ταίiτα συ·νεχέστε

ρον έσ-&ίει εύφυέστατον εσται τΟ έξ ωJτfις παιδίον κ α[ ΠΟ\'ηρόγ", 

·s Τ a f e 1, Eustathiί opusc. 259. 13. 



$4 Φαίδω·..ος 1. Κουκουλε 

μέσπιλα η μέσφιl.α 1 11 μούσπουJ.α 2, κοινώς νVν μοίοσμουλα, τα όποία Ηέ

γοντο καi lπιμε/.ίδες 3, (c'J.ρz. Ε:;τιμηλίδες) ΧαL τα μιμαίκυλα 4. η κούμαρα~\ 

1lτοι o'L καρποt τfις κομάρου, τU. νυν κοινίδς κούμαρα, Εν 'Α&{γvαις μα
μάτσουλα, μεμαίντζοvλα εν ΑίJλωναρίφ η1ς ΕUβοίας, ,ιιαμάκουJ.α εν Λα

κωvικfι καi. μαμούκουλα εν Μεγάροις. 

ΈκτΟς των ανωτέρω, ετρωγον εUχαρίστως οί Βυζαντι νοi. καl τοi:1ς 

φοίνικας η τα φοινίκια 6 11 φοινικοβαλάνους 7• 

Τέλος καL οί καρ:τοi. τfις ροιάς, τα ροί'δια 8 1\ γρανιiτα 9
1 Ε:τρώγοντο 

τότε, τc'ι Οποία συνετηροUντο κατU. τΟν χειμώνα κρεμάμε'\'α το καt ών ό 

χυμΌς Εχρησιμοποιείτο &ντi. λεμονίου, UJς &νωτέρω είπαν, οί δε κόκκοι 
καi. πρΟς καρυκείαν τών κολλύβων 11• 

ΓΛΥΚΥΣΜΑΤΑ 

ΕLς τU.ς ΒυζαντινCtς τραπέζας, μετCι τοiις Lχ{}iiς καl τα κρέατα, παρε

τίi1εντο καl τα επιδόρπια, τα όποία o't Εν Λ υκίq., &λλα καl &λλοι των του 
λαοί!, f.κriλουν &.vαδείπνια Η, κοινότερον δ' l:πίδειπνα 13, καl μΕ: nlν Λα τι-

1 Π ο λ υ δ ε ·U κ ο υ ς, Όνομαστ. 6. 11. 80. Ά λ έ ξ α'\' δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι~ 
α ν ό ς, 2. 131. 267. 331. Σ Ί1 {}, 71. 14, 140. 7. 'Α ν όJ ν υ μ ο ς, 2. 274. Τ a f e 1, 
Eustathii opusc. 314. 31. 

:l Δι1]γησις του Πωρικολόγου, σ. 199 {\:V a g n e r, Car111ina). Μ ο σ χ ο π ο ύ
λ ο '1.1, Περl. σχεδcΟ'\•, σ. ϋ5. Ntiν ό Υ.αρπΟς (rnespilus) λέγεται μέσ π ο λ ο και μ ό~ 
σ π ο λ ο έν Κεφαλληνί~, μ ο ύ σ π ο υ λ ο δ'\' 'Αρτάκη και Πανόρμφ, " έ σ π ι -
λ ο Ύ εν Πό'\•τφ καi. μ ό σ φ ι λ ο f:ν ΚιΊπρφ. 

ι Βλ. τΟ Έλλη·νικΟ" γλωσσάριον του Du Cange ε'\' λ. Επιμελίδα καl Α. Κ ο

ρ α η, 'Άτακτα 5Α . 269. 
~ Ά 1J ή ν α ι ο ς, Β', 50d. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περt ϋλης tατρικfις, 1, 

κεφ. 155 (Kiihn). Τ a f e l, Eustathίi opusc. 259. Gδ. 

5 Κούμαρος ιJ.γαφέρεται ε'\' τυ διηyΊ]σει τοϋ Πωρικολόγου, πελ. 199 (\Yagner), 
6 Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 416. Poemes, lll. 282. 'Ασίζαι τfις Κύπρου, Α' καt ΒΌ 

296 (Κ. Σ ά 1! α, Μεσ. βιβλ. 6. 2~0. 491). 
7 Ά λ έ ξ α ·ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λιανό ς, 2. 2G7. Ό Χ ο ϋ μ'\' ο ς έν έπιστο~ 

λii του (Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Νονa .. 221) τοVς καλεί" άναλεJ,υμέ'\·ως βαλά'\•ους 
φοινίκω'\•). 

8 Poemes, IV. 129b. Διr'jγησις τoii Πωρικολόyου, σελ. 199 (\Vagner). 
0 Poemes, III. 283b. 

1° Τ a f e 1, Eustathiί opusc. 259. 33. 
ιι Poemes, ΙΙ. 44. 
12 KU σ τ α -θ· ίο υ, Παρεκβ. 1141. 12, 1715. 2, 
18 Βλ. τΟ λεξικΟ" τοϋ Ήσυχίου έ" λ. έπιδορπίσμα τα και τΟ του Φωτίου Ε" λ. 

μεταδόρπια καi. πβ. Ν ι κ ή τ α Χ ω '\' ι ά τ ο υ, Χρο'\'. ΔιΊιγ. 507. 4. Έ'V τψ Έλ
ληνικφ γλωσσαρ(φ τοϋ Dιι Cange κεϊ:ται καΙ. 6. π ο φ άγια· τραγήματα. Παρ' 6.ρ-
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νικt)ν Λ ε!; ι ν δούλκιον 1, Εκ τc0ν παρ α tι'lq,εμένων πλακο·ύντων καl διαφόρων 
' ' c - ο) ' j ' 2 

1c1δυσματων, τα οποια ε ,εγοντο γι.υκυσματα . 
cy πΟ τΟν δρον δ' &ναδείπvια 1\ δούλκιον οι Βυζαντινοl f.νόουν τ&. δι

άφορα τραγ1lματα κu.l τοlJς πλακοί1νtας 3 καl. τα μελίπηκτα, ών δεν ·fιδύ
\'αντο "α στερη&ώσι κατα τα γεύματα καl δεΊ:πνά των οι κοιλιόδουλοι, 
εlδικους παρασκευαστclς α1Jτών fχοντες προσπα&οUνίας, πρΟς ε1Jχαρίστη
σιν τών κυρίων των, ποικιλiαν αUτόJν vU παρασκευάζωσι καl ΕντΟς δι

σr~αρίων να προσφέρω σι 4.. 

"Ηγάπων δε πολυ τα γλυκύσματα o't :;τρόγονοι 1lμών, οϊτινες καl U); 

φιλικα. τι'.ι. ιlπέστελλον δώρα 5 Καi εκ ξένων d.κόμη χωρ6Jν α{Ιτα προμη{}ευό· 
ιιενοι ο. Οϋτω Κλ/ιμης δ 'Αλε'ξανδρεiις όμιλεϊ διcl τΟ πλή-&ος των πεμμά
. ' ' ' ' ~ ' τc οτεχνίαν 7 ό των μελιπ{jκ-cerηι καl -cραγημα-cων r..αι την περι αυτα. μα χι • , 

, ' 8 ' Λ ΙJ' . ' 'λ λl Βασίλειος δια τ1'jν ποικιλία ν τών πεμμαtων , ο ι α νιος, ·ψεγων μα ι-

στα το·V; πλουσίους διU. tο\.1ς εLδικίί:ις χρησιμοποιουμένου; πλακουντο-
, Ω ο' Χρυσόστοιιοc δια τους εLς τας tραπέζας τών πλουσίων παρα-

;τοιου_ς ·, t .. 

χαίοις τα επιδόρπια έλέyοντο έπιδορπίσματα καΙ. μεταδόρπια, '\'ϋ'\• δ' Εν 'Αγίφ 'Ό· 
~ει π ε ρ ι δ ε ί π'\' ι α, π ό π α σ τ α Εν, Κύπρφ, ,ξ α ρ έ "σ κ, ι α Εν Σάμφ, Κα ρ

, Λ Κιιιώλ'•' καl Θ11ρα καi. κ α τ α σ τ η μ α τ α εν Καλ~cιπολει. 
παυω. , Ψ • -θ • 1Gl . ί 'Ο μίνσος του δουλκίοu ιlναφέρεται ε,, τψ Κτητορολοyίφ τοϋ Φιλο -εου ( ' 
20, Eury). 'Εν τψ λατινικrf> γλωσσαρίφ τοϋ Du Cange ιlναyι'\•ώσκομεν: dι:lcia· τρα
γήματα, γλυκύσματα, Ίlδύσμα ι α καl πcί.λιΎ έν τiρ G.G.IJ. 2. σG. 39 :. dtιlcιuιn· ~λα. 
κοϋντα. "Οτι δούλκιον είναι τα έπιδόρπια γλυκύσματα είπε'\' ό Keιske σχολιαζων 
τΟν ΚωνσταντΊνο-ν Πορφυρογέννητο-ν (" Εκ1τεσις, Β', 170. 865). Π β. καl J. Ε b e r
s 0 1 t, Le grand palais de Constantinople, σ. 89. L. Ο e c ο n ο ω ο s, La Yie re
ligieuse dans l'empire byzantin au ten1ps des Comnenes et des Anges, σ. 218 Φ. 
κ 0 υ κ 0 υ λ έ, Γεύματα, δεtπνα καl συμπόσια των Βuζα"Vτι'\•ΟΟν (Έπετ. Έταιρ. 
Βυζ. Σπουδ. 10. 133). ΤΟ δοίιλκιον '\'ϋ'\' Εν "Α'\•δρφ λέγεται ξ ε γ λ {Ι τ σ ι. 

2 L. p e t ί t, Βίος κα\. πολιτεία τοϋ δσίου καL 1τεοφόρου πατρΟς ήμcJJγ 'Α· 
-&ανασίου τοϋ f.'\' "Α{}φ (Anal. Boll. 25. 64. 23 έξ.). Poemes, ΠΙ. 321. 

3 Ο ί. σ υ,, ε χ ί ζ 0 ν τ ε ς τ Ο" Θ ε ο φ ά ν η, 160, 21, 653. !). Γ. Κ ε δ ρ η· 
'\' 0 ϋ, '!στορ. 2. 149, 23. Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Εtς τ1)ν παρ11ε'\'Ομάρτυρα τ,oi.J Χριστ~ϋ 
Λουκία ν ύπόμ>•ημα βράχιστον (Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ- Κ ε ρ α μ ε ω ς, Vana 

Gr<teca sacra, 83. 22) . 
.ι Κ λ ή μ ε ν τ 0 ς, Παιδαγ. 2. 1. 4-, 3. 4 (σελ. 155 ·56, 251. 21 έξ. St8.hlin). 

Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 'Έ'\•11' α_,,, 10. 115. 
5 'Ο φ ι λ ό 1J ε ο ς, πατριάρχης Κωνστα'\•τινουπόλεως, δμιλεL διι:l. τCι έπl τής 

βασιλικης τραπέζης παρατιΊJέμενα «'!'\•δικά τε πέμματα Υ.αt 'Ιταλικό.» (~. Π α π~
δ 

0 
π 0 ύ λ 0 υ- Κ ε ρ αμέ ω ς,' Ανάλεκτα 'Ιsροσολυμιτικfjς σταχυολογιας, 5. 31ο). 

6 Κ u r t z- D r e χ 1, Michael:ίs Pselli scripta 1ninora, 2. 279. 19. 
Ί Κ λ ή μ ε'\' τ 0 ς, Παιδαγ. 2. 1. 2. 2 (σελ. 154. 23). 
1 Ρ. G. 30. 45. 
9 Λ ι Β α'\' ί ο υ, Φιλάργυρος ε.ρασ1τε1.ς 

πλακουντοποιοl. καi. π λ α κ ο υ ν τ ά ρ ι ο ι 

έταίρας, 39 
καλούμενοι 

( τόμ. 7. 65, Fδrster ). Ol 
(βλ. λεξ, Κυρλιλοv καl 



SG Φαίδωνος Ι. Κουκουλέ 

τιilεμένους πλακοίιντα:; \ 'Ισίδωρος ό Πηλουσιόηης δια η'τν περL τU πέμ

ματα μανία ν 2, τ/ι δ.γιολογικΟ:. κείμενα διΓ..ι τU μελίπηκτα καL τοUς πλα

κούντας 3 καl δ Θεόδωρο; Πρόδρομος ψέγει τους ·)lγουμένους δια τα 

&ψ&όνως εl.ς τα:; τραπέζας των ;cαρατΊ·{Ημενα γλυκύσματα ""· 

ey πΟ τών συγγραφέωΥ συχνU. μνημονεύονται τcl με}.ίπηκτα, ύφ' 1-)ν 

λέξιν ο·Uτοι Εννοοϊiσι γενικci)ς, δ,τι 1)μείς σ1)μερον λέγομεν γλυκύσματα 5, 

πολλάκις δμως καl τ (ι. μελιτηρd η μελιτώματα ι; παρασκευαζόrιενα δ11λα 

Μι δια μέλιτος, τΟ όποϊον ευχαρίστως Ετρωγον oL Βυζαντινοί 7
, δι' δ καl 

τα &ντιδιαστέλλουσι πρΟς nl. τραγ1]ματα καL τot~c: πλακούντας 8. 

Έχρησιμοποίουν δΕ πρΟς παρασκευ1'τν τών γλυκυσμάτων τότε oU μό

νον τΟ μέλι, oU Ciριστοv ε&εωρεϊτο καl τότε τΟ Ύμ{Jττιοv 9 καl τΟ Θάσιον, 

με%' δ τΟ τc'Ον Κυκλάδων 11', τό τε άπλοiiν και μάλιστα τΟ άκάπvιστον, 

άκάπ11ιν 11 , άλλ&. και τΟ σίραιον, τΟ κοινώς νi.iν πετιμέζι, Εψημα αύτΟ κα-

C. G. L. 3. 309. 2) έπώλουν διαφόρους πλακοϋ·ντας καl ΕLς τό.ς όδοVς ΊΊ η'ι.ς αύ

λό.ς τών έκκλησιών έπ\. ταβλlων αUτο-Uς τοπο-&ετοϋ·ντες. Λ ε ο'\' τ ίο υ Ν ε α π ό

λε ω ς, Βίος Συμεiον του κατό. Χριστ(Ι'\' σαλοϋ, Ρ. G. 93. 1709 
1 Ρ. G. 58. 493. 494, 61. 506, 62. 348. 
2 Ρ. G. 78. 400. 
3 Anal. Boll. 25. -64, στίχ. 21-20. 
4. Poemes, ΠΙ. 321. 
5 Π α λ λ α δ ίο υ, Διάλογος ίστορικός, 47. 4~. 61. Ταϋτα ό Μ. Βασίλειος 

(Ρ. G. 32. 1092) λέγει δτι ε!.ς τό.ς όδοVς πρΟς πώλησιν πορεϊχον «οί. του μέλιτος 

iψηταί». 

' C. G. L. 3. 185. 3. 372. 25. 
7 Πανδέκται, 33. 9 3. 2. Σ ή -&, 69. 24. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 146. 17• 

235. 45. Χ ω '\' ι ά τ η ς, 1. 264. 25. 'Ο Ι. Τ ζ έ τ ζ η ς, Χιλιάδ. χιλ. 13. 480. 324, 
εtπε'\': έκ μέλιτος 11 σάκχαρος παρασκεύασμα πλακοiί'\•τος. 

8 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, ΕLς τΊ)'\' παρ-&ενομάρτυρα του Χριστοί.i Λουκία'\' ύπόμ·νημα 

βράχιστον (Α. Π α π α δ οπού λ ο υ · Κ ε ρ αμέ ω ς, Varia Gracca sacra, 83. 24). 
Ί ω σ 1) φ Τ ρ α π ε ζ ο υ ν τ ο ς, 'Εγκώμιο'\' ε!.ς τΟν ύ:γιο'' μεγαλομάρτυρα ΕVγ§

'\'ιον (Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ- Κ ε ρ α μ έ ω ς, Fontes imperii Ί'rapezιιntini, σ. 
66. 25). 

9 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, ΠερL ϋλης ίατρικής, 2, 82. 1. Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιά
δες, χι.λ. 6 ίστορ. 93. D50 έ'ξ. Χ ω ν ι ά τ η ς, 2. 26. 20. Περl μέλιτος iδίαν μονο

γραφίαν Sγραψεν ό l\1 a g e r ~ t e d t έν Bilder aus der rδιniscben Land\νίrts

c}ιaft, Heft 6. Σημειωτέον δ' δτι Δίων ό Χρυσό σ τ ο μ ο ς (Θ', 289, DinN 

dorf) λέγει δτι τΟ ΠοντικΟν μέλι εtναι πικρΟ'\• καl &ειδές, του{}' δπερ βεβαιοϊ καl. 
ό Π ρ ο κ όπιο ς (Π~ρl τώ'\' πολέμων, 2. 464. 3, Βό'\•ν.) λέγω'\': «τΟ γό.ρ μέλι έν 

απασι τfjς Τραπεζοiiντος χωρίοις πικρΟν γίνεται». 

ιο Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, :::!. 62. 1 κα1. 2. 63. 1. D (σελ. 60. 15, 61. 6). 
11 Διά τΟ rlκάπ·νιν μέλι f:5λ. Β ων ωίJ όσίου πατρΟς fιμό)ν 'Ιωά'\•'νου τοϋ 'Ελε

ήμονος (Anal. Boll. 45. 35. 6. 11). Μ. Σ τ ε φ α'\' {δ ο υ, Συμβολαί, σ. 105. Β. 
Φ ά β η ν Εν 'Επετ. Έταιρ. Βυζ. Σπο1.1δ. 4. 249·250 καl Α. Κ ο ρ α η, "Α τακ τα, 1. 

Βυζα'\•τι'\'ΟΟΥ τροφαl καl ποτά. 87 

, • " ' 'υκι'δι>•' προ'. δe καi το πολύ-
) · ,<ες i δl" χαί σ1']1ιερον ενιαχου, η και γι.. • , "" , • · QU'\ ~ , -, t , , • , , 
' ' "' '. ΟΥ fχ σακχαροκαλαιιου 1) γ/,υκοκαΛαμου, σακχα-
}..εκτον dακχαρ η σακχαρ · · ·; · 

;, κοϋντας Εξ alJτoi.i κατu.σκευαζοντες 3
• 

ροπ .α· -δ ) - ~ Ί ϊτο πάστελλος 
Κα τα τU Βυζαντινα κείμενα, ει ος π cακουντος εκα cε. ' I 

, • - ~·1 (, , pasti1lus) τοlΊτο δ€ και ύ:πΟ τΟν ύ:ποκοριστικον τυ-11 παστιι.ι.ο., Λα τι"\. οι - ~ , 

'λ" ~ , έοεται κατ&. διαφόρους αlώνας. Ουτως αναφερεται 
πον παστε ι.ιν α1αφ ..... " , , c , 

, Q ' - Χουσοπτόιιου τΟν κατηγόοουν οτι, μετα την αγιαν με-
δτι οί εχυροι τ:ου "" > - ' "". c • , ~ , , 

~ '- 0 παστίί) ου u πάΙι'ίιλλον δ· ως γι.υχυσμα αναφερει και 
τriληψιν, απεγευc:τ "' ' , . !( , , .ιι , δ' 
• r , Άρέftα- σχολιάζων τΟν Λουκιανον 0

• αι τα υαυματν. ε 
0 Ιυιισαρειας 1 <:. .. 1 ,.. δ , 

- • :1. ι'ο'' 'Αρτειιίου διιιλουσι διfl. ;rαστίλλιν πλrοωυνταρικον ', ια πα-
του ~γ - · · 
στέJ.λιν δf: τ:α 'Ονειροκριτικά 8

• _ , c ~ _ 

. τ' . . ιισ•ε'ι ι"ι ()V Xf'tU τΟν z' αlώνα ά:τοδεικνυει η εν τ ψ 
ην χρησι ν του π . L c " "~ · , , - .Ί, 'lι"u'~,voυ του 'Ελε1lιιονο; μνεία παστιι.λαρίόυ 9 , βραδυτε-

βιφ του α γ ου v • • , •· , _ , , 
1 

1 , 10 

τερον δf: του οLκογενειιικο-lΙ επι{tετου ΠαστιJ.ι.ας πα~α Λεοντι ΔιαΚΟ"\{J) 
' " [3ραδυ'τερον του παστελλοπούλη :παρι'ι Ιlροδρομύ.) 11, 

και ετι , , , ~ -

κ , . '_ εtαγενεστέρους αlώνας παστελλιν αναφερεταt εν τα ι ς 
α τα cου~ μ , 1 ') , 

, , 'ζ <
1
-
1
- l'υ'ποου ιιf 1 0 'Αοα()ικΟν ιιάλιστα. Όνομα χαληλετζ -, επειτυ. 

,'-\.σι αις ~ '=' -~ • ..... ' , ..... • 

lr;3 Οί Βuζαντ;ινοL έχρησιμοποίουν καl το f.'\•τΟς των κηρυ-θρώ~· εύρισκόμε'\'~'\' μ'εΟ'/.ι 
,) . " π δ 2. ι. 15. 3 (σελ. lϋο. 3). 'Α χ μ ε τ, -

μετiί. τού κηρίου. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, αι α γ. 

''ειροκρ. κεφ. 241, σελ. 196. 25. 
S κ · - , Κυ'πρα,) τΟ σίοαιον λ~;vεται fi Ψ η μ α ν, 

1 Γεω~ονικά, Δ', 15. . αι '\'U\' εν ~ ι 

11 ψ η μ α δ· f.ν Τριγλίg της Βιfl·υ'\•ι:ας. 

l! Σ χ ο λ ι α σ τ, 'Αριστοφ. Έκκλησ. 1174. , _ 

3 'Α χ μ έ τ, '0'\Ψιροκρ. κεφ. 241. 249 (σελ. 197. 7, 206. 10). Περι της προε· 
, - ' ιη Η e y d Hίstoire dn ocnιmerce ιlιι Levant, 2. 680. 

λευσεως του σακχαρ Ι'" ' · , 
" - α-θέστ11Κf'\'' Σ ω φ ρ ο ν ι ο υ, Διή-

~ Πάστελλο'\" είδος τουτο πΛακουντος κ , · · _ ,.., 
κ ' ' Ί ' ου τ:ι G 8Ί 365 ι γησις τώ'\' itαυμάτων τι't'η• ύ,γίω'\' υρου και ωα:\"\' ' ~ · · • ' · _ 

5 Σ υ μ 8 
{)) '\' 

0 
ς :Μ ε τ α φ ρ ά σ τ 0 υ, Βίος τού άγίου 'Ιωιί:ννου του Χρυ· 

σοστόμου, Ρ. G. 114. 1165. 
, ~ ' - 'Αρε' ·"α ι· .. αονραιp•κα'ι ~·tδη' σεις (Λα· 

6 Σ. Κ 0 υ γ έ α, Αί εν τοις σχω.ιοις του υ , ~ "' 

ογραφίας, 4. 252). . " 
7 Α. Π α π α δ 0 π 0 ύ λ 0 υ -Κ ε ρ α μ έ ω ς, Vaπa Graeca sacra, ι2. 8. 

des cod. Paris gr. 2511 (Λαογρ. 8. 369, 
8 D r e χ 1, Anon)'tnes Traumbuch 

στίχ. 343). 
9 Λ ε 0 '\' τ ί 0 υ Ν ε α π ό λ ε ω ς, Βίος του f:v δ.yίοις 

νου c'ι.ρχιεπισκόπου 'Αλε'ξι.ηδρείας, 6. 14. 

10 Λ έ ο '\' τ ο ς Δ ι α κ ό ν ο υ, Ίσtορ. 8. 22. 

11 Poemes, IV. 129j. 
12 'Ασίζαι, Β' κεφ. 296 (Κ. Σ ά {I· α, :Μεσ. βιβλ. 6. 490). 
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f.ν τ-αϊς Γραφαίς και στίχοις τοϋ ΣτεφrL1•ου Σαz.λίκη 1 κα'ι τέλος Εν' τδj 
ΘαναηκcQ τής Ρόδου του Γεωργηλd 2 , 

Σημειωτέον δ! δτι παστέλλι συνεί1.~ιζον νU. τρώγωσιν οί Βυζαντινοt 
καtrt τiιν τελευταίαν Ίlμέραν του fνιαυτο·U, Ίlτι; καl διi.:ι τοϊJτο Εκαλείτο 
παστίλλη 3, ε1.~ιμον τΟ όποΙον ε·;ηκολού11'ησε μέχρι σl'Jμερον, &φ' of ε" 
Κ'& , , , , 

υι νφ κατα την παραμονην του νεου fτους παρασκευάζουσι σίτον βε· 

βρασμένΟ'\' μετα μέλιτος, εν Σινci)Π11 δΕ τΟίΙ Πόντου κατα η\ν αUτην "11μέ-
οα ) ' " ') ' ... ν Υ ,υχυσμα εκ με ,ι τος και καλώς κοπανισ{}{,·των καρύων καl f.ν "Αν-

δρφ πάλιν κατU, ηlν παραμΟ'V')lν πrιστέλλι ·1 , 

ΣΊlμερον παστέλλι κοιν<ίJς λέγομεν γλΊJκυσμα ε,., μέλιτος καΙ. σησ6.
μου κατασκευαζόμενον, τοιοϋτόν τι Ομως δΕν φαίνεται νcl Ενόουν :cc.ί.ν

τοτ-ε οί Βυζαντινοl διιΊ τfις λέξεω;. Ούrοι, τσUλri.χιστον κατtl τους παλαι
οτέρους αtώνας, παστέλλι λέγοντες έννόουν ηlν οlνούτταν 11 κοινώς τότε 
μουστόπιτταν '\ ηlν κοιν(δς σ1]μερον μουσταλευριtiν, γλύκυσμα δ1Ίλα δ1) 
&ποτελούμενον Εξ &λειJρου μεtCι. γλεύκους βρασ·-&ένtος 6 , 11, ι~.Jς λέγει Ο '0-
ριβάσιος, «μετιl γλεύκους κα!, σεμιδάλεως πέμμα>> 7 • 

~τ, , δ , , 
ην εκ οχην tαυτην ύποσιηρίζει δτι σl'1 μερον .παστ/:λλιν εν Κύπρφ 

λέγεται τΟ γλύκυσμα tO κάτασκευαζόμενον d.πΟ τΟν ζωμΟν LσχυρίΟς βρα
σ-&έντων κερατίων, δ)στε 8ξ αl!τών ν' &.ποtελεσ1'tΊ] στερεU ιιά.ζα είδος 
μελένιου χαλβά 8 , παστίλλα Εν 'Αργυρουπόλει τού Ϊrόνtου τΟ, εξ Jλεύρου 
καi. ζωμοίi συκαμίνων κατασκευαζόμενον γλύκυσμα, εν Φιλιππουπόλει δΕ 
τΟ lκ γλεύκους κα!. έκλεκτοU dλεύρου, κατίl Κορα1lν δΕ ("Ατακτα, 1. 192, 
4. 399) δ ξ &λεύρου καl μοΊ)στου, 1) κοινώς χαλβαδόπι τι α, εν φ εν Λιβησίφ 
τfiς Λυκίας παστίλλιν λέγουσιν εί.δος χαλβά σησαμωιοiJ. . 

1 Σ τ. Σ α χ λ ί κ η, Γραφαl καΙ. στίχοι καi. έρμηνείαι, στίχ. 295 (\V a g η e r, 
Carmina, σ. 74). 

2 Γ ε ω Q Υ η λ α, TC1 'θανατικ(Ί'\' της Ρόδου, στίχ. 570 (\:V a g n e r, Cannina, 
σ. 49). 

3 Κατό. τΟ λ. τού Σουtδα, τοϊί Ζω'ναρα καl τό :Yl. 'Ετυμολ. (G55. 48): παστεί
λη· 1) έσχάτη 1lμέρα τοϋ f,νιαυτοϋ, 

!ι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολ1) εtς τ1)ν μεσαιtιΥ\'ιΚΊ)ν "Ελληνικ1)ν λαογραφία ν, 
Εν Ά-&ηνας, τόμ. 26~ σελ. 147. 148. 

5 Ό Θ ω μ α ς Μ ά γ ι σ τ ρ ο ς, σχολιάζω;• τΟν στίχ. 1122 τοϋ Πλούτου τοϋ 
Ά , . 

ριστοφανους λέγει: οiνούττά Εστιν ή κοι·νcΟς λεγομέΥη μ ο υ σ τ ό π ι τ τ α. Τ11 ·ν 
μουστόπιτταν άναφέρει καl ό 'Α ·ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 266. 

'Ό 'Η ' λ' 
I < συχιος εγει : οLνούττα' μciζα οrνφ πεφυρμένη. ΟL·νούττας dναφέρει 

και ο Θ ε σ σ α λ ο νίκη ς Ε ύ σ τ ά {}ι ο ς, Tafel, opnsc. 328. 45. 
7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 3. 1 (σελ. 71. ] 2). 
8 'Α{}, Σ α κ ε λ λ α ρ ίο υ, Κυπριακά, 2. 720. 'Α. Κ ο ρ α η, "Α τακ τα, 

4. 720, 
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Παρα τ1)ν μουστόπιττα;· δ! ετρωγον οί ιότε καl η~1ν μελόπιτιαν, Εκ 
/ ο J 1 Ι C - , " -

ιέλιτος καL αλεύρου παρασκευαζομενον γι.υκυσμα , το οποιον μει.ιτουτ-
f • δ, 1 , . , , Ι \' , -ταν λέγουσι ι(ι κείμενα, ο Θωμάς ε ~· αγιστρος κατα ιον ι αιωνυ. 

δ.πό{}ερμον 2 καL η)ν όποία;• δ ~ΗΓJύχιος Εν τ(ϊ) λεξικQ) του περιγράφει cbς 
«ιιάζαν μέλι τι δεδευμένην))' i}tις και πάστιJ,λος δ π' 'ίσης -&α Ελέγειο, κατCι. 
ι~ν μαρτυρία ν ιοϋ Καισαρείας 'λρέ-3-α, Ωστις, σχολιάζων τΟν Λουκιανόν, 
λέγει: «μελιτοiiτιαί εlσιν ο Ε νίiν λεγόμενοι πάσtιλλοι» 3

• 

"Αλλο γλύκυσμα, τΟ όποίον ειρωγον οί Βυζανιιvοί, εί-ναι ό σησα
μοϋς, δv &ναφέρουσι διάφοροι συγγραφείς, οίον Ο Ι. Τζέτζης 4. γ.αl ό Θε
όδωρος Πρόδρομος, βεβαιώ-ν δτι ούτος κατιl. κανόνα fτριό~ιετο, δπως και 
σ{1μερον, καιlι τοU:; γciμους, πρΟς εl!γονίαν 5, και βραδ1Jτερον ό 'Ιωάννης 
Χοϋμνος 6 • 'Η το δ' ό σησαμοiiς ιΟ σ1lμερον παστέλλι καl τΟ σησαμό.τον 
τού Προδρόμου 7, διάφορος τfις αναφερομένης άnααμiδος 8, 1) όποία παρ' 
'Α{}ηναίφ (ΙΔ', G46 f) περιγράφειαι Δ)ς δκ μέλιτος και σησάμων πεφρυ
γμένων καl Ελαίου σφcιιροειδΕς πέμμα !J. Ούτος ύπΟ τοίi Α. Κορα·il 'Ι'} ε-

' ' , ' ' ' - τ ' α'ι χcι)βα-" 10 
ωρείται ως ο αυτος προς ιον των ουρκων σουσ ,ι- .. • • · 

Παρ' &.ρχαίοις εlδος πλακοϋντος fλέγειο άμαξ(ς· ιοίiτο δ τε Σοu·ί:-

1 Κα τα τΟν 'Α ,'} t'ι ν α ι ο ν, Γ', 114f : μΕλι το-.Jι:τα · 1iδυσμα έξ rlλφί των με τα μέ

λιτος γινόμε·νον. 

2 Σχολιάζω'\' τΟ'\• Πλο-.Jων τού ΆριστοψάΥους: (στίχ. 1122): μελιτοϋττα· δ κοι

·νόΊς Εt{,){t-{ισι λέγει'\• ιlπό{}ερμο·ν. 

s Σ. Κ 0 υ γ έ α, Αί έν τοίς σχολίοις του 'Αρέ-&α λαογραφικα!. εtδήσεις (Λα

ογραφ, !. 252). 
ιι Ι. Τ ζ έ τ 'ς ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 13. 'Ι στορ. 478, στίχ 289. Τ ο υ α U τ ο υ, 

'Επιστολαί (C r a m e r, Anecdota Graeca, ΠΙ. 160). 

5 Θ ε ο δ cό ρ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Τι:l κατ α Ροδάν'θ-ην και Δοσικλέα, Θ' 
420' τ ο iJ α {J τ ο ii, 'Αμάραντος 11 γέρογτος fρωtες (Notices et e:xtraits des ωa
nuscrits, s. 2. 123). Δια τΊ1\' βρ&σιν παστελλίου κατα τους γάμους βλ. Φ. κ ο υ· 
κ 0 υ λ έ, ΣυμβολΥι είς τΟ περt τού γάμου παρό. Βυζαντι-νοϊς κεφάλαιον (Έπε;;. Έ

ταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2. 38). 

δ Χ ο ύ μ'\' ο υ, 'Επιστολαι (Β ο ί s s ο n a d e, Anecdota Nova, σ. 221). 

7 Poemes, IV. 129 1. 'Ο Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς f;γ τφ Ό·νομαστικq_) του (6. 108) 

τΟν σησαμοii'\•τα περ·,γράφει &ς πέμμα διό. μέλιτος έ.φ'θ-Ον και σησάμου. 

s :Σ χ 0 λ ι α σ τ. 'Αριστοφ. 'Αχαρ'\'. 1092 και ΕΙ.ρή·ν. 869 : σησαμοίiς δΕ και 
σησαμη διαφέρει· σησαμοiiς μf:'\' εtδος πλακοίiντος, σησαμη δέ, 1]ν ήμε'ϊς καλοϋμεν 
σησαμίδα. 

9 "Ισως αύτα εtναι τα ύπΟ τού Λ ε ο ·ν τ ίο υ Ν ε α π ό λ ε ω ς εν τφ βίφ 
Συu.εWν τοϋ κατrl. Χριστόν σαλο-.J (Ρ. G. 93 1729) 6:ναφερόμε'\'α σφαιρία. 

10 Α. Κ ο ρ α η, "Ατακτα, ι. 192. 



90 Φαίδω·\'ος Ι. ΚουκουλΕ: 

δας 1 χι:.ιt δ Ζωναράς Εν τcρ λεξικίί) των 2, πρΟς δf. και ό Σχολιαση)ς· τών 
Νεφελών τoii 'Αριστοφάνους (στίz.. 1:)64), λέγουσιν δτι κοινcίJς έκαλεϊτο 
~οπη;. 'Ιδέαν του τί ol. τότε ένόουν μΕ η)ν κοπη)ν, η)ν Οποίαν έπανει
Λημένως &ναφέρουσι και τα μεσαιωνικα γλωσσι:iρια 3 λαμβάνοιιεν 'ίσωc: Εκ 

- j ' ' ' ' • ' του παρ Α\Jηναιφ κοπτοπλακοiίντος (ΙΔ' 647f), δσης dπετελεϊτu Εκ δύο 
φιJλλωΙ' ζύμης μεταξΊJ τCιν Οποίων παρενεβάλλοντο χαλώ; κοπανισ{}έντα 
&μύγδαλα. χ:αL λεπτοκάρυα μετU. μέλιτος, πεπέρεως, σησάμου καt μ{]κω-
νος 1 '~φ' έτέ "' δ, , , οι ' ~ ' · • ρου ομως εον να σημειωσωμεν οτι σημερον εν Ποντφ σά-

μαζι (=άμαξlς) καλεLται 1l οl.νοiiττα 11 xoινc!Jc δf]λα δ1] ιιουσταλευριά 
" ' ' " ' J 

ητ!ς και κοφτdρ' Εν Πόντφ καL 'Αραβανίφ τfjς Καππαδοκ{ας καλείται 
χαl .~.ιισοκοφτJf 8ν Σύμη, ι~)ς κοπτομένη εLς μικρU τετράγωνα 1\ ρομβοειδή 
τεμαχια. 

_ ·~ Θε~δυ;ρος Πρόδρuμος άναφέρει δ-ύο yλυκύσματα άκόμη, τΟ καρυ-
δατογ ο και το δ - ι.; ., " ~ ~ ' , • -.. , " κυ ωγατον , οπερ τεΛευταιον αναφερει και ο Συμεων 
2:1)1~ (,j,8, 19). 

Μ1) εχοντες πλακουντοποιητικU συγγράμματα παρ/ι Βυζαντινοίς 
οία διrΊ: τΎ1ν dρχαίαν εποχΎJν &ναφέρει ό 'Α&1Ίναιος (ΙΔ' 6-±3e) dδυνα
τοUμεν vO:. περι γράψωμεν dκριβώς τΟν τρόπον τής κ:ατασκευijς τότε διαφό
ρων γ~υκυσμάτων, ών tδέαν δυνάμεitα να λάβωμεν Εκ τών Ομωνύμων ση
μερινων. Κατα ταiiτα καρυδάτον llτo γλύκυσμα εκ καρύου καi σακχά
ρεως κατασκευαζόμενον 1-\ 8κ καρύων καΙ. μέλιτος, tO καρυδόμελο δν Σί
φνφ καl καρ~·δόμιλοv εν ΑLτωλίq: καλούμενον, κυδωνατον δΕ τΟ 8κ βρα
σ{tέ~:ων καL πεπιεσμένων κυδωνίων μετα σακχάρεως, τό νύν κυδωνόπα
στο 11 παστοκυ'δων ο"πε ' Σ ' Σ' .Q ' c ~ ' , • , , ο, ρ ο υμεων ηυ περιγραφει ως ευστομαχον και 

ηπατος ρωστικον 7
• ΤΟ κυδωνίίτον δΕ κατασκευάζεται καl σ{ιμερον εν Κύ

πρ~ τσvωνiiτον καλού~.ιενοv καΙ. 8ξαιρεtικ0ν γλύκυσμα -&εωρούμενον, 8ν
τευitε~ δε, παρti τοί~ κατοίκοις τfjς μεγαλον1Ίσου η παροιμία «ξέρει δ γά
:1QΟς ο κουντουρος εLντdν' τΟ τσυωνά.τον; ~ 8πi. &πειροκάλου &γροίκου καl 
ακαλαισ·ι't{jτου. 

1 'Εν λ. άμαξίς. 

2 'Ομοίως εν λ. άμαξίς. 

' C. G, 1~. 3. 15. 137, 183. 47, 288. 25, 354. 64. 
'• Βλ. τα κατωτέρω περl της % ο φ τόπι τ τ α ς λεγόμε·να. 

5 Poemes, IV. 129 1. 
6
_ Poeme~, ΙΙΙ. 283a. Γλύκυσμα με καρύδια κατασκευαζόμενον καλεLται κα

ρ υ δ α τ ο ν εν Κύπρφ καi κ α ρ' δ ά τ ο υ f.ν Αiτωλία. 
• , 

7 
Σ fι it, 48. 22. Ό Κ ο ρ α η ς, "Α τακ τα, 1. 28σ, ~ρο,•ει δ τι καρυδιiτον εt,•αι 

γι~ιικυσμα τοϋ κουταλίου d.πι':ι χλωρd. καρύδια καl. κυδωνciτο'\• τό cϊλλως γλυκό κυ
δωγι: Φαγτάζ~μαι ~τι δ ιlνό. τό.ς δδοUς πωλών γλυκύσματα μiiλλο'\' τΟ πρώτον ΊΜ 
διελαλει, Βλ. εν τοuτοις τά μικρΟ ν κα tωτέρω περl τοϋ κυδωνύ.του .λεγόμενα. 
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KαtU τΟν σχολιασηlν τ11; ΕLρ1lνη; tοϋ 'Αριστοφάνους (στίχ. 1195): 
Ciμυλοι· πλακοiiντές τινες οί δΕ ζϋμαι πλακουvtώδεις, δ νUν dμυλiiτον φα

σί. Σαφέστερα, δυστυχώς, δΕν λέγονται· πάντως φαίνεται δτι πρόκειται 

περl πλακούντος εξ ιiμύλου κατασκευαζομένου. 

'Ανωτέρω όJμίλησα δια σησαμάτον, καρυδάτον κα'ι κυδωνάτον' δΕν 

π:αρέλκει 'ίσωι;, να λεχ-&ίl ενtαii-&α Οτι πολλU ηίJν γλυκυσμάτων, καl μά

λισtα τα κοινώς τoii κουταλιού σ1)μερον λεγόμενα, παρα Βυζαντ:ινοϊς 

fληγον εLς -άτον ύ\ς π. χ. &πιc1τον, κιτράτον, εl'τε εξεφέροντο διU τf]ς 

προ{}έσεως δι([ καΙ. γενικfίς, οiον τΟ δια κιτρίου 1, τΟ γλυκΟν δijλα δi1 κί

τρον, τΟ δt<l ρόδων, τΟ δια κυδωνίωv κτλ. χρήσις, Ίlτις κα'ι σ1Ίμερον 8ξα

κολου-&εί. Οϋτω κυδωνάτο λέγεται ου μόνον τΟ μΕ κυδά)νια συμβραζό

ιιενον κρέας, &λλ&. καl τΟ Εκ κυδω·νίων γλυκΟ Εν Άρκαδίq., Φιλιππουπό-

1,ει καL Ε1Jρυτανίq;, εν iΊ τελευtαίq: περιοχfi γνωστΟ:. και τ&. γλυκU. βυσ'
νάτ:οv, καρ 'δάτου, μυγδαλάτου, καρπ'ζ(lτου. 

Καt&. tCι μεσαιωνικU. γλωσσάρια: &.μ1)ν' πλακοiiντος είδος, -&sωρίΗ κα'ι 

Lδέα πλακόπιττας, καl πάλιν: τijς πλακόπιτtας, 11γουv του μαρτζαπ5.. 

Πλακόπι τ τα γνωρίζομεν δ τι ε[ναι 1l προχείρως 8πl -&ερμαν-&είσης 

πλακός ψη-&είσα πίττα· εvtαύitα πάντως πρόκειται περl γλυκύσματος toii 
αυτού, πιitανώς, πρΟς τΟν τής Χίου μαρσαπάν ιΊ ταλ. ι11azzapane) tού 

κατασκευαζομένου ες &μυγδάλων κοπανισμένων κα'ι με τΟ:. σακχάρεως με-
, ' μιγμενων . 
Παρd. τψ Θεσσαλονίκης Ε·σσταΗίφ φέρε τω: «&γαitό ν τι πέφηνε καt 

ή συκομαγίς, εν il πολλών δ μου συμπεφυρμέvων, ουκ Ε' ση τΟ μΕν εκλέ

γεσ-&αι, τΟ δ' &.πεκλέγεσitαι, &.λλιi όμοίi πάντα συμμεμιγμένα» 3 • 

Ή συκομαγίς, 11ν κατιL διάστασιν μαγίδα σύκων καλεί δ μαitητ1)ς 

του Ε-Uσtαitίου Μιχα1)λ Χωνι(,ί.της 4 , σημαίνει τα μεμαγμένα κα'ι μίαν ζύ

μη ν (ιποτελοiJντα σύκα, εlτα δΕ χα!. την παλά·{tην, τα δμοίι συνερραμ

μέvα σiiκα. 

Έκ τ(ί)·ν δύο τούτων συκομαγίδων προφανΕς ε1ναι δτι δ ΚUστά{tιος 

Εννοεί τ1\ν πριδτ-ην, dφ' ΟΊ) όμιλεϊ περl όμοίJ συμμεμιγμένων κα'ι τρωγο

μένων σύκων. Καt δΕν μάς περιγράφει μΕν τΟ ε1δος τοiiτο του γλυκύ

σματος δ συγγραφεύς 5 , σαφfι Ομως τούτου tδέαν δυνάμεitα να λάβωμεν 

1 Poemes, ΠΙ. 283 Τ a f e 1, Eustathii opnsc. 339. (:}5. Α. Κο ρ α fj, "Ατα

κτα, 1. 282. Ό Σ tί -&, 53. 4- γQάψει: ,,τΟ δε σi.t'ν μέλι τι καi. ciρτύμασι σκευαζόμενο'\' 

δι&. κιτρίου ό'\'Ομαζόμενον». 

2 Π α σ π ά τ η, ΤΟ ΧιακΟν γλωσσάριον, σ. 227. 
3 Τ a f e 1, Eustathίi opnsc. 259. 11 . 

-1 Χ ω'\' ι άτη ς, 1. 270. 29, 2. 501. 
5 Πληρέστατα τ1'ι'\• κατασκευΎj'\• τfjς σωωμαγίδος περιγρcί.φει δ Κολλουμέλας, 

12. 15. Π. Γ ε ν,, α δ ί ο υ, Γεωργικά άνάλεκτα, σ. 3. 
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έκ τcinι νύν συνηϋιζομένων. Νυν δ1)λα δ1) Εν ΑΕγίνυ, Βαμβακοϋ τfjς Λα~ 
δ ' ~ ί Α' Ι' ' Δ 'β ' Ί,ε αιμονος, .::.ηροχωρ U),. ι τω .ιg και ρο ιανη τής Ηπείρου, κόπτοντες 

οι χωρικοι εlς μικρα τεμάχια ΊΊ δμου δια nlς zειρΟς συμπιέζοντες σύκα, τα 
μεταβάλλουσιν είς μίαν ζύμηv, llv καL βράζοντες κα'ι έπιπάσσοντες μΕ 
({/.ευρον 1lλιάζουσι ν 11 φουρνίζουσι. 

ΤΟ παρασκεύασμα τοίiτο, δπερ διατ-ηροUσιν iΞντΟς πίϋων, καλοiJσιν 
ιJ.σκομαί'δα.:., αυκόπιτταν δ' έν Κύπρφ 2 . 

Κατιl τΟν 'Α-&1]ναων (ΙΔ' β-!Gd) 'ίτριον {jto «πεμμάτιον λεπτΟν δια 
σΊισάμου και μέλιτος γινόμενον», έν φ, ό 'Οριβάσιος εκ του Γαληνού πα
ραλαμβάνων, όμιλεί δια nl «δια γλεύκους και σεμιδάλεως λάγανα κα'ι 
τιi ρύμματα, Uπερ 'ίτρια προσαγορεύεται)> 3 διασαφηvίζων &λλαχού δτι τU 
'ίτρια, εLς τα Εξ &λεύρο1: πέμματα ύπαγόμενα, κατεσκευάζοντο μΕ μέλι 
και Υjσαν δύσ είδών, τα μΕν καλυτέρας ποιότητος, ρύμματα λεγόμενα, τα 
δΕ ύποδεεσtέρας, }.άγανα 4• 

Σημειωτέον δμως δτι, κατCι τΟν "Ησύz.ιον, τΟ λάγανον ήτο «εlδος 
πλακουνταρίου &πΟ σεμιδciλεως Εν Ελαίφ τηγανιζόμενον>>, Ίιτο δfιλα δ1Ί 
είδος τηγανίτας μΕ φύλλον ζύμης, Ίϊτις και σ1iμερον Ετι Εν 'Ηπειρο{}εσ
σαλ(q, λέγεται λαγdνα και λαλαγγίτα. 

"Ο ~Αρτεμίδωρος Εν τοίς Όνειρ<ικριτικΏίς, του κατU τΟν Η' μ. Χ. 
αifϊ)να &ναφέρει τετuρωμένους πλακούντας 5, τα δΕ (Ερμηνεύματα του Πο
λυδεύκους «τυρίτας πλακούντας» 6 καi τα μεσαιωνικα γλωσσάρια «πλα
κο'i:iνtας εντυρίτας» ί, ΎπΟ τΟ δ'νομcι tούτο δέον να VΟ11συ τις 11 tOv tu)ν 
&ρχαίων τυρούντα, τ1\ν σημερινην δήλα δ1Ί τυρόπιτταν 8, 11 τΟν &ρτοτυ
ρ(tην πλακούντα, η)ν σημεριν1~}'\! δήλα δ1) μπογά.τσαν 9 , 11τις, κατά τινας, 
επωλείτο εν Κωνσταvτινουπόλει Εν τQ) &ρτοτυριανψ ο'ίκφ 1σ. 

1 Έ'' 'Ηπείρφ κα'ι Αίτωλίq: σ' κ ο υ μ α ·t δ α. 
2 'Εν Πάλλυ Κεφαλληνίας σ υ κ ο μ α 't δ α λέγεται είδος γλυκύσματος άπα

τελουμένου έκ σύκων ξηρδ'ιν ε!.ς δι'ιο τμη{}έντων καt έντΟς πετιμεζίου βυ-&ισ-&έ,·των. 
3 Ό ρ t β ά σ ι ο ς, 3. 3. 1 (σελ. 71. 12). 
4 Ό ρ ι β άσ ι ο ς, 1. 7. 1. 3 (σελ. 10. 13). Τιl λάγανα ιiναφέρο'Uσι καi. τιi 

μεσαιω,•ικιi γλωσσάρια καλούντα αUτιi τ ρ α κ τ ά. C. G. L. 2. 199. 50. 
5 Άρτε μ ι δ (όρο υ, 'Ονειροκριτικά, 1, 72 (σελ. 65. 12, Hercher). 
6 Β ο u c h e r i e, 'Ιουλίου Πο.λυδεύκους 'Ερμη·νεύματα καl κα-&ημεριν1) όμι· 

λία, σ. 135. 
1 C. G. L. 3. 15. 37, 31G. 3. 
8 Ι. Ε V α γ γ ε λ ί δ ο υ. Πραγματεία περt σίτου και δψο'U, σ. 48. 
9 Ή μπογάτσα καl φογάτσα έν ΘρQ.κη ('Ι τα λ .focaccia). "!σ ως μ€ αύηl·ν σχε

τίζεται καl τΟ έν ΚατωϊταλικqΊ έγγρcί.φφ τοϋ 1145 έπί{}ετον Φ ο υ κ α τ ζ ά ρ ι ς. 
Τ r i n c h e ra~ S}'llabus 138. 182. 

ιο Σ κ. Β υ ζ α ν τ ίο υ, 'Η Κωνσtαντινούπόλις, 1. 425. 
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~ο ΣχολιασtΊlς ίοϋ Πλούτου τοϋ 'Αριστοφάνους (στίχ. 999) όμι/.(i),, 

δι' εlδος πλακοϋντος γαλακτώδους, δστις ιδιωτικώς φλεψία κα'ι τραχα'Jι(i 

' ) ε-ι·ο ιιάr dφίνει να ύπονο1)σωμεν δτι Επl τών χρόγωγ του συνει{}ίζετο εκα • ~ , , ~ 

1c τραχανόπιττα, flτις {}cJ. κατεσκευάζετο, πι{}α:ν(6τα.τα, ώς καi σ1)μερον, Εκ 
1 • , , - , , , Β'ζ , , , 
πολτού dποτει-.ουμενου εκ τραχανα, τραγου κατιι τους υ αντινους χρο-

νους καλουμένου \ ϋδατος, κρόκων Φοίi, βουτύρου κα.l tριμμάτω'V τυροi', 

δστις πολτΟς παρενετί{Jετυ μεταξi1 φύλλων ζύμης:!. ο 

Ί-Ι τραz.ανόπιττα αϋτη νίΊν fν Ίlπείρφ καλεlται κοφτόπιττα ως κα

tασκευαζομένη εκ κοφτου, Εν χειρομύλφ δΊ)λα δΊΙ κοπέντος σίτου, βου

τύροy καi τυρού. 

co Πρόδρομος Εν τί!) κατα των 1)γουμέ'\•ων Π0t1ίματί του παραπονεί

ται δτι oL 1lγούμενοι τρώγουσι συz.ν(L τα λαλάγγια μf: τΟ μέλι 3, tCι λαλά γ

για δ~ επειτα dναφέρει καi ό Σχολιαση1ς τού Πλούτου του' Αριστοφά

νους, εξηγών δτι ταύtα είναι «Cίλευρον, Sλα(φ δεδευμένον~ 4• 

τα λαλά .. πια δήλα δ·1Ί, τΟ δνομα Εκ τfiς λαλαγfiς λαβόντα, οUδεν U.λ

λο είναι ·]\ τα πεμμάτια τα λαλαγην κατc'.ι η]ν έ'ψησιν παράγοντα, τα ση
ρινU λαλάγγια 1·\ ot λαλαγγίτες, οί κοινώς ?i.λλως -cηγα.νίτες, αϊtινες καi. 

έγκρίδες ύπΟ τcίη' ΒυζανηνG)ν εκαλούντο 5, νύν δΕ ξεροτήγανα 6 καi ol 

κοινώς &κόμη λουκουμάδες, οϊtινες καl κοJ.λύρια διU τΟ κολλυροειδες τΌ11 

σι:1iματος Εκαλοϋνtο 7 καl oL ταγηγίται 1\ τηγανlται, τοUς δποίους ό ~Α-&1]
ναιος (ΙΔ' G40e) περιγράφει /!1ς πλακοϋντας fλαίq;J τετηγα'\'tσμένους, οϋτω 

δ' &κριβέστερον δ Όριβάσιος 8 : «βάλλεται τΟ Sλαιον εlς τάγηνον fπικε(με-

ι Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 3. 1 (σελ. 71. 12). Τράγ?υ κ~τασκε~η περιγράφ;ται εν 
τοις Γεωπο·νικοϊς, ?. 8. Έν τr'ρ λεξικcρ τοϋ Ήσυχιου α'\'αγι·\'ωσκομεν : χο·νδρος. 
τραγα,•ός. Περi. χόγδρου καl έψήσεως α:Uτοϋ Υ.αl. μετό. γάλακτος βλ. 'Ο ρ ι β ά -
σ ι ο'\', 4. 7. 31 (σελ. 105. 2 έ.'ξ.). 

2 Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ,- Αlτωλικαl οlκ{jσεις, σκεύη καt τροφαί, σ. 116. 
3 Poeιnes, ΙΙΙ. 3ΗΊ. 

~ Στίχ. 1115. Βλ. καi. Α. Κ ο ρ α ·ij, .. Α τακ τα, 1. 291. 
5 ΚατCι. τΟν Ά {I· 1Ί ·ν α ι ο ν (Ι Δ' 645e): έγκρίδες πεμμάτιογ έψόμενο'' ΕΛ• έ

λαίφ και μετcl τοiJτο μελιτούμε,•ον. ΠΒ. καl Η. c; r e g ο i r e, Les sauterelles de 
saint jean ~ Baptiste (Βυζάντιον, fΊ. 112). 

u 'Εν με.σαιω,•ικiρ γλωσσαρίιρ φέQεται: πόπα'\'Ο'\'' λαλάyγιο'\'. 'ξεροτ1jγανο·ν. 

Ί Βλ. λε'ξ. Ε.ν λ. κολύρα καl κολλυρίζω. Έν τοϊς μεσαιωνικοϊς γλωσσαρίοις, 

μεταξiJ C'ί.λλων γλυκυσμάτω'\', αναφέρονται καl κ υ κ λ ί σ κ ο ι, οί'τινες πιitα'\•Wς 

εlναι οί αVτοι μΕ τΟ. κολλύρια. C. G. L. 3. 185. 256. 6. Έν Κύπρφ τ σ ε ρ τ σ ε

λ ο ύ δ κ ι α (=κρικελούδια) εt,•αι ζυμαρικ<l μετιl μέλιτος έν εϊδει κρικελλίον· τα 

αlιτό. λέγονται καl κουλλουρούδκια. 'Έπι{}ι καl Α. Κ ο ρ α η, "Α τακ τα, 1.291. Έ'\' 
Σιρεντζίφ Άνατ. ΘρQ.κης λαλάγγι λέγεται πίττα με φύλλα ζύμης κατασκευαζο· 

μέ,·η μεταξ\J τών όποίων παρεμβάλλο,•ται τυροϋ τεμάχια μετό. βουτύρου. 

'Όρ,βάσtο>, I, 7.1(σελ. 9, 26). 
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νον δ.κάπνφ πυρί, καταχείται δ' αVτψ ϋερμα-&έντι τΟ τών πυρών Ctλ.ευροv 
ϋδατι δεδευμένον πολλίi). Δια ταχέων ο13ν εν τψ έλαίφ έψόμενον συνί~τα
ται καί παχύνεται παραπλησίως &πα.λψ τυρfρ τηνικαίιτα δΕ ηδη καl στρέ
φουσιν αυτο οί σκευάζοντες ηlν μΕν Ciνωϋεν Ε:πιφάνειαν εργαζόμενοι κά
τωϋεν, (11ς όμιλείν η)) τηγάνφ, τΟ δε Κ(iτω{}εν εις ϋψος &νάγοντες», (ο 
LατρΟς λέγει δτι n)v μάζαν ταύτην &νέστρεφοv δlς .1\ τρlς και δη τινΕς 
και μέλι άνεμίγνυον. 

CO α.UτΟς δ' Όριβάι,ιος (1. ϊ. 3) όμιλεί καl περl αUτοσzεδίου τινΟς 
πλ.ακοUντος, τΟν Οποίον κα tεσκεύαζον οί &γρόται Χαi πένητες, δν καi πε
ριγράφει ό)ς έξfις: «δσα δια κριβάνου τών &ζύμων πεμμάτων δπτώσιν εί
τα &φελόντες εμβάλλουσιν εlς μέλι c&ερμΟν ε1Ηtέως ΟJς δέξασ-&αι δι' δ
λων αUτΟ καt ταύτα πλακοϋντός τι γένος Εστί». 

~ο ΣωζομενΟς Εν τή 'Εκκλησιαστικ1i του ίσcορίq. αναφέρει Θεόκτι
στόν τι να ψα{}ηροπιδλην καi. :ιτροσ{}έτει: «ποπάνου δΕ τοiiτο είδος» 1· ψα
{}γιρια κατόπιν αναφέρει δ Λεόντιος Εν τψ βίφ Συμεώνος του κατα Χρι
στΟν σαλοii 2

, μελέμβαφον, ψα{}ηρΟν δ Ι. Τζέτζης 3 , ψαi11lρια δΕ καl δ Θεσ
σαλονίκης ΕUστά{}ιος 4 • 

Λαμβανομένου ύπ' Οψιν δτι ψα·θ·ηρΟς παρ' dρχαίοις έλέγετο δ είJ
{}ρυπτος, ψα-&ηρCι δέ, κατ~ fΊ;οχΊ~Jν, ε'ίναι τιl κοιν(δς νυν ξεροη'jγανα λεγό
μενα, ταύτα δέον νd, νο1]σωμεν δτι ε'ίναι τιi ψα{}Ί]ρια, τα ό:ποi:'α καL σJi
μερον οϋτω καλοiiνται ε'ίς τινας ν1ίσους. Πιι<tανώτατα δΕ ψα{}{ιρια είναι 
και τα iJπO τοϋ Μ. Βασιλείου {}ρυπτCι καλούμενα s. 

"Ο ΆχμΕτ Εν τ(ί) Όνειροκριτικψ του άναφέρει γλύκυσμά τι παλού
διν 11 παλουδάκιν καλούμενον, τΟ Οποίον χαρακτηρίζει ά)ς ΣαρακηνικΟν 
καl χρώματος κιτρίνου 6

• Περισσότερα περl τούτου δΕν λέγει. "Ισως μΕ 
τΟ γλύκυσμα αυτΟ να ταυτίζεται καl τΟ εν χειρογράφφ τών Προδρομεί-
ων ποιημάτων παλwδάτον 7, · 

Έ -)ξ- -Σ"δ~ ' '"" ν τφ .ε ικφ του ουι α αναγινωσκομεν: καπηρια· είδος πλακοϋν-

τος, η't παρ' 1lμίν καπύρια καl Εν τοίς μεσαιωνικοίς γλωσσαρίοις: καπυ
ρόν· crustunι· καπύριον- crustulunι 8• <Ότι τα καπύρια ταiiτα είναι τα 

1 Σ ω ζ ο μ ε ν ο υ, Έκκλ. ίστορ. Ζ', 17. 14. 
' Ρ. G. 93. 1737. 
8 Τ h. Ρ r e s s e 1. Johannis Tzetzae epistolae, 60. 68. 
4 Ε υ σ τ α i1 ί ο υ, Παρεκβ. 1605. 30, 
6 Ρ. G. 30. 824. 
6 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 241 (σελ. 198. 4). 
7 Α. Κ ο ρ α η, 'Άτακτα, 1. 283 : γρανάτα~ σαχαρdτά τε καl τό τε παλω

δάτον. 
8 C. G. L. 2, 338. 47. 48. 

Βυζσ:ντινώ'\' τροφαί καl ποτά. 95 

α.ΟtCι. με τα παρ' 'Α{}ηναίφ (Γ' 113d) άναφερόμενα καπυρίδια είναι πολiι 
:ιtι&ανόν. Φαίνεται δ' δτι τΟ γλύκυσμα τοϋτο &πετελείτο d.πΟ φρυγανι

σ&έντα tεμάχια (iρτου, εlς α εlχεν &ναμιχ-&η γάλα. 

Νύν καπύρα Εν Κύπρφ λέγεται φρυγανισ11fν τεμάχιον Clρτου, 1l 
κοινίi>ς φρυγανιά, εν Σάμφ δε και Ίκαρίq. τεμάχιον CLρτου ε·ν ιΗ.αίφ βρα

σ%έν. 

ΚαL τΟ σημερινΟν ρυζόγαλον δΕν φαίνεται να Ίlτο &:γνωστον κητcΊ. 

τους ΗυζαντινΟ~Ις χρόνους, d.φΏύ ό Συμε~)V Σ1){} 1 όμι/.εί δι· Ορυζαν «μεηΊ. 

γά.λακτο; κατασκευαζομένην Χαl συν σακχάρφ μεtαλαμβανομένην». Τέλος 

τc't Προδρόμεια ποι llματα όμιλοliσι δι' Ορύζιν μΕ μέλι ν 2 Πρόσ{}ες δ 'δ τι td. 
μεσαιωνικ<i δΕ γλωσσάρια (C. G. L. 3. 2Η8. 23, 658. 18) ii.ναφέρουσι ό'ς 

γλύκυσμα Χαl πρωτόγαλα μετ α. μέλι τος. ΤΟ πρωτόγαλα τοiiτο Εν Πελο

ποννΊ']σcρ λέγεται κουλciστρα, παρα τΟ ΛατινικΟν calostrum. 

ΤΑ ΠΟΤΑ 

'Αφ' oi! συντομc6τατα ε'ίπωμεν δ τι τΟ πρόJτιστον των ποτίδν τών 

Βυζαντινών fιτο, φυσικά, τΟ νερΟν {νεαρΟν ϋδωρ) καL δη Επινον ο11τοι καl 
τό γάλα, τΟ Οποίον, cl)ς καi πάντα τr!. εξ α{,τού ιτκευαζόμενα, Ε{}εωρείτο 

δύσπεπτον 3 , πρΟς δΕ δτι εκαμνuν χρfμηv και. τοίi δξυγάλακτος Εκ τοlι ό

nοίου, δρουβανιζομένου, 1)τοι κtνουμένου Ε:ντΟς κορμοί) δένδρου η στα

μνίου, f:ξ1iyoν καl βούτυρον .ι., Ε:ρχόμε{}α εlς τli διάφορα ε'ίδη τGη.ι πινομέ

νων ο'ίνων. 

ΕUχαρίστως οί Βυζανηνοl περl τ1Ίν πόσιν n'iJν οϊνων καl ϋ.λλων ul
νοπνευματωδών ποτών Εχοντες 5, όσάκις τα μέσα α υ των Επέtρεπον, πα-

1 IΌCmes, ΠΙ. 279. 
:J Σ i1 fl·, 75. 13. 
3 'Α ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 2()(). Ι. Χ u ύ μ ν ο υ, Έ:;τιστολαl (Β ο ί s s ο n a d e, 

Anecdota Nova, 220). "Ε'\' τCJ'\' παρασχευασμάτων τοϋ γύ.λαχ.τος 1""1το καl ό πυός, 

ό όποΙος ψη'\'όμε'\'Ος έπήγ-νυτο καl f.λέγετο χ υ τ; ρ ί τ η ς. Σ χ ο λ ι α σ τ. 'Αριστο
φάνους 1..-.:Lρψ:. 1150. 

1
' Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Προδρόμεια λαογραφικιl ζητi1ματα (Λαογραφίας, 5. SU~ 

έξ.). ΤΟ όξύγαλα, τΟ δποτο'\' ξ ύ γ α λ α'\' καλοϋσι νϋν ot Πόντιοι, δ.ναφέρουσι τ&. 
Προbρόμεια ποιήματα (IV. 109) καl ιl Παιδιόφραστος διψγησις τιΟν τετραπόδω'\' 
ζψων, στίχ. 132 (VV a g η e r, Carιnina, σ. 145). 'Έπι{Ιι καl Α. Κ ο ρ α fj, "Α τα~ 
κrα, 1. ISJ Τό βοιJτυρον εξ .. ]γετο εκ γάλακτος προβάτου, αLγΟς καl -&ηλείας βοός. 

Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς 1 Περί iJλης ίατρι:.tfjς, 22. 72. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 237. 
σελ. HJO. 20. 

5 J e a n s e 1 m e, L'alcoolisιne a Byiauce. 
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ρελάμβανον «ροφημάτων συσκευαστάς» 1 , ποικίλας αυτιον μίξεις ι?πινο

ούντες. 

·ο οίνος, οlνάρι(ο)v τότε 'Κ(Λ κρaσί(ο)ν καλούμενος, επωλείτο 1\ α
κρατος, oUz.l σπανίως Ομως ύπΟ τίϊηι φιλοκερδών καπ1Ίλων κα'ι μΕ ϋδωρ 
ιΊ.ναμιγνυόμενος 2 . ΚατU τα παρ;:-ιγγέλματα δΕ t5n• ri1Jστηροτέρων καl σω
φρονεστέρων, ούτος Επρεπε νά μ1l παρέχεται εLς Jταίδας καl κόρας, μό
νον δ' εiς τοUς Εν1lλικας, καl δ1l oUχl εl.ς πCiσιιν όSραν της 1lμέρας καL εl.ς 
πάσαν περί;rτωσιν, &λ'λU. μόνον πρΟς έσ:πέραν, περl η'τν (~ραν τοϋ δείπνου 
καi εν καιρci) χειμώνας, U)ς δ.ντίδοτον κατα του ψύχους εlς τοi1ς ριγη
λοUς 3 11 Οσάκις ης κοπιώδη Εξετέλει εργα 11 Επρόκειτο να κάμυ πορεία ν 4

• 

Διεστέλλονtο δ' οί ο'ίνοι, αναλόγως τού χρώματος, εlς λευκούς, κιρ

ροi>ς (l\ ξαν-θ-ούς), Ερυ-&ροi>ς (ρουσίους) καl μέλαναςv 1\ τής ουσίας, Fiς πα
z.εΤς καl λεπτοlJς 6 (riπαλούς), στύφοντας 1] αlJστηροi>ς καl γλυκάζοντας i·j 
γλυκείς, οϊτινες τελευταlοι συνιστά το νlι πίνωνται πρΟ τών αUστηρών 7

, 

ι Κ λ {ι μ ε'\' τ ο ς, Παιδαγ. 3. 4 (σελ. 251. 22). 
2 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. G. 35. 453. Μ ι χ α 1Ί λ Ψ ε λ λ ο ϋ, 

Κανr;η, κατά 'Jακώβου (Κ. Σ ά {}·α, ΛΙεσ. βιβλ. 5. 180). Ό Ά χ μ k τ έ'\• τφ Ό~ 
'\<ειροκριτικψ του (κεφ. 1UG: σελ. 150. 12, 151, 8) όμι.λεΙ δι' οt'\•ον συγκεκερασμέ~ 
νον 1) δι' οίνον Cίκρατον f) μετ&. Vδατ-οζ. Κρασl.ν δε '\'εροκοπημέ'\•ον U·ναφέρει καt 
ό Πρόδρομος (Poemes, ΠΙ. 120. 313). Ό Κ. Κ r u m b a c h e r, TJie Moska~er 
Sammlung, σ. 409, σχολιάζων η'-ιν Βuζαντι'\•1'-ιν παροιμία ν «ο!νος οΙνο•· διαλύει., αμ~ 
φότεροι δΕ τΟν α,•{}·ρωΠΟ'\'", δΑν εχει δίκαιΟΥ διισχυριζΟμε'\•Ος Οτι οί Βυζαντι'\•οi. ΊΊ~ 

γνόου•• τΟν δι' ϋδατος κερασμΟν τοϊί οL'\•ου. 
Β Κ λ 1Ί μ ε'\' τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2, 21. 2, 22. 1! 29. 2 (σελ. 168. 31, 169. 11, 

174. 8). 
4 Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99. 688. 
5 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 13. 12 (σελ. 75. 7 έξ.). Ί ω ύ. '\' ν ο υ Ά κ τ ο υ α ρ ίο υ, 

Περl ένεργει&ν καl πα{}&ν τοϋ ψυχικοϋ Π'\•εύματος (Ideler, 1. 369. 18). Ά '\' ώ ~ 
'\' υ μ 0 ς, 2. 266. 268. 270. Κ u r t z ~ D r e χ 1, Michaelis Pselli scripta minora, 
1. 67. 13. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης ίατρικfΊς, 5. 6. 4. (VVellmann). 

δ 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, "Εγl}' ιiν. π!':λ. 7fJ. 11 έξ. 'Α ν ώ ν υ μ ο ς, 'Έ,•-fi'' δ.ν. 
Κ u r t z ~ D r e χ 1, "Εν-&' ci'\•. Β: ύ σ τ α {t ί ο υ, Παρεκβ. 835. 1. ΤΟ ά:παλΟ•· κρα· 
σί•', γίJν κρcωl άχαμνό, fλέγετο παρΔ τοΤς μf.ταγενεστέροις ρ'' άπα λ ο'\' Ε ύ ~ 

σ τ α {I· ίο υ, Παρεκβ. 871. 31. 
1 'Α ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 259. Ά χ μ έ τ, 'σvειροκρ. Υ.εφ, 113 (σελ. 67. 1). Τ a~ 

f e ι, Eustathii opusc. 230. 96. Του α ύ τ ο ϋ, Ιlαρε~ιβ. 835. 2, 871, 31, 11:185. 16. 
Poemes, ΠΙ, 185.285. 3Η. ητ. 70. Οί Βυζαντι'\•οi Οταν ελεγον άπλώς γλυκυ ιSγό
ου•• τΟν γλυκυν οtνο'\'. 'Α λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α,. ό ς, 2. 175. 469. Κ ατό. τΟν Ι. Τ ζ έ
τ ζ η ,., Χιλιάδες, χιλ. Ι. ίστορ. 351. 755 1lμε\:ς δε νέκταρ πd'\• γλυκύ φαμε•• έν 
;ταραχρήσει. ΠερL σκευαστοϊί γλυκέος ώμίλησε'\' δ 'Α χ μ έ τ έν τ <'ρ Όνειροκρι~ 

τικr{ι του, κεφ. 112 (σελ. 67, 1). 
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&.ναλόγω; τΊ1ς Οσμf}; εLς &ν-&οσμ(ας ε{!όσμους 11 ευώδεις 1 και άναλόγως 

τf}ς 1~Jλικίας εlς παλαιοί~ς ~, οϊτινες, Ciν ήσαν καl γλυκ.είς, Ελέγοντο γλvκο

πάλαιοι 3
• 

'Άς σημειιδσωμεν δ' Ενταύ-θ-α Οτι δεν ήτο Ciγνωστος παριi Βυζαντι~ 

νοίς καΙ. 6 ρητινίτης οίνος, δν οί &ρzαΤοι στροβιλίτην Εκάλουν. 'Ήδη 6 
Πλούταρχος Εν τοίς Συμποσιακοί; προβλ1lμασί του (Ε. 3. J) f:γρα.ψεν: 
«{ηωμιγνύουσι (ρη-r[νην) πολλοl τψ ο"ίνφ καi:tάπερ Ε\.ιβοείς τών cΕλλα

δικών κal τών 'Ιταλικών οί περl τΟν Πάδον οlκούντες», &.ναφέρει δε καl 

6 Διουσκουρίδης το·-l1ς ρητίνην πιτυΊ':νην f:z.ονίας ο'ίνους '\ δ δε Λιουτ

πριiνδος ειJρε βραδύτερον Εντελώς <lποτον τΟν ΈλληνικΟν οίνον, έ'νεκα 

τf}ς π[σσης, ρητίνης καl του Εμβαλλομένου γύψου 5 . Παρεπονεlτο δε κατα 

τΟν ΙΓ' αlώνα &ρχόμενον ό μητροπολίσης 'Α{}ηνών Μιχα1Ίλ Χωνιάτης δη 

δ οίνο:: τΟν Οποίον πίνει ΤΊτο πικρΟς έ:νεκα τών εlς α.1Jτ0ν Εμβαλλομένων 

δQ.δων πεύκης 6 , ϋ.ς καl νϋν, κατΔ τόπους οί χωρικοl εμβάλλουσιν εlς τΟν 

οίνον. 

'Ανωτέρω γίνεται λόγος περl πισσ(ζοντος ο'ίνου, πίσσαν τουτέστιν 

ε'χοντος, τοιοί!τον δε χρησιμοποιούμενον &ναφέρει καί 6 Διοσκουρίδης 7 

καl ό σχολιασηlς τοϋ Άριστοφriνους 8 • Έπ' 'ίσης &.ναφέρεται καl γύψος, 

00ς κα) σ1lμερον RμβαλλόμενΟς, τ·i]V χρfισι '\' του ΟΠΟίου παλαιότερΩν πι~ 

στοποιοϋσι τα Γεωπονικιi 9 καl ό Διοσκουρίδης, λέγων δτι οί τοιούτοι 

οίνοι ήσαν καρηβαρικοί ι ο. 

"Ας προστε-&ίi τέλος Οτι, πρΟς Ciρτυσιν του ο'ίνου, ot Βυζαντινοl. ενέ· 

ι Ε υ σ έ β ι ο ς 'Α λ ε ξ α '\' δ ρ,ε ία ς, P.G. 861. 444. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο

λόγο ς, Ρ. G. 36. 816. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 64. 437. Κ λ{] μ ε'\' τ ο ς, 

Παιδαγ. 2. 2 (σελ. 174. 17). Ί ε ρ ο φ ί λ ο υ, Περl τροφώγ κύκλος, 1. 412. 18. 
L e ο S t e r η b a c h, Nicolai Calliclis carmina, σελ. 43. 

2 Ε. Μ i 1 l e r, Poeme moral de Constantin 1\Ianasses, 9. 62. 638. C. G. L. 3. 
364. 58. 

3 ΔιΎιγησις μερικ1'-ι τίίη• fπιστολ&ν 'Αλεξίου Βασιλέως καl Νικολάου Πατριάρ~ 

χου (Ρ h. Μ e y e r, Die Haupturkunden fίir die Grίech. Athosklδster, σ. 169. 
'' Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περl ϋλης ίατρικf]ς, 5 6. 5. 
5 Σ π. Ζ α μ π ε λ ί ο υ, Βυζαντιναl μελέται, σ. 515. 
11 Χ ω ν ι ιi τ η ς, 2. 25. 19, 236. 28. 5ω. Πβ. καΙ. τά ύπΟ του Σ π. Λ ά μ~ 

π ρ ο υ σημε~ούμε••α Eνit' ά•·· σ, 559 καί τ ο ϋ α l1 τ ο ϋ, ΑΊ Ά{}η,•αι κατCt τα τέ

λη τοϋ ΙΒ' αi'.ώνος, σελ. 28. Κα\. ό Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, ΠερL Uλης ίατρικf}ς, 5. 
34. 1 λέγει ότι ό ρητινίτης fσκευrί.ζετο κατ&. f{}νη «κόπτεται δ8 σiιν τiρ φλοι<'ρ ή 

ρητίνη καl τψ κεραμείφ μίγνυται 1Ίμικοτύλιον~. 
7 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, "Εν-&' άν. fl. 6 .. 5. Περl του πιττίτου ο'ί••ου τ&ν άρ~ 

χαίω'\' βλ. Π. Γ ε,, ν υ. δ ίο υ, Λεξ~κΟν ψpτολογικόν, σ. 57. 
~ Άχαρν. 189. 
g 7. 13. 5. 

10 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, "Εν-&' άν. 

J;:.ΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANτJNQN ΣΠΟΥΔΩΝ "'Έτος ΙΖ' 7 
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<I - <> -~ ' <Ι 1 
βαλλον εlς τΟ γλεύκος, οπερ μουατον εκαΛουν, και εψημα · 

'Εκ των διαφόρων ο'ίνων τοUς Οποίους Ιiπινον ot ΒυζαντινοL Εξαίρε
ται Ο εUu')δ 11 ~ Θάσιος:: δστις καΙ. ύπό τών &ρχαίων πολυ Sξετιμdτο 3 καl 

':> , , {} 4 
δστις μόνον εLς τU.ς τραπέζας tcί)ν πλουσίων καl τρυφόηιτω~ π~ρετ~ "ε το,' 
πr<ρ' α1'1τΟν δΕ καl δ Χίος 5 oU Ciριστος ό 'Αριούσιος 'ξαν{}ος ι;, και Ο Αε-
J ' ' δ' c 

σβιος δ στις ·ή το εVώδης καl χιρρΟς τΟ χρώμα 7
, Ο 'Ικάριος, και η ο 

' " - 'β ' 11. < Σ , Πρiiμνιος s ό Κώος 9 , πρΟς δΕ καt ό Ρόδιος 10
, ο της Ev οιας , ο α· 

' • ' ' ' 13 
μιοςι:J, ό Νάξιος, τΟν όποιον ό ~Α{}1)ναιος παραβαλ~~.ει. π~ος 'Vε~ταρ , 
ό Θηραlος ι\ ό γλυκVς ΚρητικΌς 15 και βραδύτερον το α{}ηριν του Προ-

1 Δ ι 0 σ κ 0 υ ρ ί δ η ς, "Ε,•{}' &:ν. Γεωπο·νικά, 7. 13. 5 . 
.\! Π 

0 
λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ονnμαστ. 6. 2. 15. Κ λ Ί1 μ ε ·ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2. 30 

(σελ. 174. 17 έξ.). Λ ι β α ν ίο υ, Φιλάργυρος .ερασ{}εl~ έ~αίρας, ~9 (~όμ. !• σε:λ. 
65, Fδrster) τ ο υ α υ τ ο υ, Φ-&ονερός τοϋ γειτονος αυτου πλ~υτησα'\,τΟ.ς εα~τον 
προσαγγέλλει (τόμ. 6, σελ. 631). Ι\'1 ι χ α Ί'j λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Κα'\•ω~• ~~τα Ιακ~βου 
(Κ. Σ ά {}α, Μεσ. Βιβλ. 5. 180). Η i p ρ ο ι Ν 0 i r e t, J.,.etι~es ι~,edιts "de ~1ι~hel 
Apostol1s, σ. 110. Περt τοϋ τρόπου της παρασκι-ουf)ς τοϋ Θασιου οι νου βΛ. το 23ο'\' 
κεφ. του Sου βιβλίου τ&ν Γεωπονικ&ν. 

s Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ. 6. 2. 15. 
~ Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 54. 67!1, 58. 494. 531. ,. ~ , , 
ι; π 0 λ υ δ 8 ύ κ η ς, ''Εν-&' άν. Κ λΎι μ ε ·ν τ ο ς, Παιδαγ. Εν~· .αν. _Δ ι~-

, δ "Ε -"'' ' r; 6 9 11 Κ u r t z - D r e χ l Mίchaelιs Psellι scrι-
σ κ ο υ Q ι η ς, '\'υ· αν. σ. · . . · · • _ _ 

· 1 467 1 Τ ζ έ τ ζ η ς .Εtς τ1)'\' παρ{}ενομάρτυρα του Χριστου Λoυ-
pta mιnora, . - · ' , , Κ ~ ω Varίa 
κίαν ύπόμ'\•ημα βράχιστο'\' (Α. Π α π α δ ο π ο υ Λ ο υ'- ε ρ α μ · ς,, 
Graeca sacra, 83.22). Poeιnes, ΙΙΙ. 156. 26U. Η1:2. Θ ε ο δ ω ρ ο υ Ι~ ρ ο δ ρ ο ι,ι ο υ, 
'Α·νατροπΊ) ωϋ ή πενίη σοφίη·ν Ελαχε (Ρ G. 133. 1314). Χ ω'\' ι α της, 2. 83.17. 

11 Πολυδεύκη ς, "Εγ{}' Cι:ν. 'Ο ρ ιβά σι ο ς, 3. 4.15, 5. 7, 45 (σελ. 72. 

Η, 1~6. 22). ~· · Κ λ · 
1 Π 

0 
λ υ δ ε ύ κ η ς, 'Ένι'}' &ν. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, "Εν αν. η μ ε '' -

τ 
0 

Παιδαγ. "Ε,·{}' ά'\•. Κ ύ Q ο υ Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς, Ρ. G. 83. 1185. Κ u r t z-
ς, . "L" _(\, , Ρ ' ΙΙΙ 2:::15 

D r e χ 1 Michaelis Pselli scripta ιUinora, .ι:..'\'υ α''• oemes, · , 
8 Ουτος κατα τΟ'\• 'Α{}ήναιον οεν Ί'jτΟ οϋτε γλυκiJς οϋτε παχ1'!ς. Μ t χ α η 'λ 

ψ ε λ λ 
0 

ϋ, Κανiuν κατό. 'Ιακώβου (Κ. Σ ά {}· α, 1\-lεσ. Βιβλ. 5. 180). Ι. Τ ζ ε-

τ ζ ο υ, "Ε'\·{}' &ν. 
11 Γ ε ω π ο ν ι κ ά, Η' 2±. Μ ι χ α -l) λ Ψ ε λ λ ο ii, "Ε"·{}·' ιiν. 

10 Χ ω ν ι ά τ η ς, "Eγ'fl' ά"'· 

11 Χ ω ν ι ά τ η ς, 2. 83. 17. 
1<.0 Poemes, ΠΙ. 285. Ν ι κ τ'J τ α Χ ω'\' ι ά τ ο υ, ΧροΥ. ΔιΊJγ. 737, 27. 
ιa 'Α ij Ίι '\'α ι 0 ς, Α. βΟf. Κ λ ή μ ε'\' τ ο ς, Παιδαγ. "Εν{}' &.·ν. 
14. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 6. 33 (σελ. 126. 3). , 
ιο Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαy. 2. 2. 30. 'Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ _α λ λ ι α,". ο ς, 

2. 165. 469. Κρητικό'\• οίνΟ'\' 0.'\•αφέρουσι καl τό. 'Ερμηνεύματα του Πολυδευκους, 
σελ. 134 (Boucherie). 
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δρόμου 1, καl Ύι Λialvoisie ·ro·U ΙΕ' αLώνος καi ΕνιτU-&εν 1\ ό οlνος τfις 

Μ.ονεμβασίας 2
, 1-\ Μονεμβασιώτης, δ Κύπριος) δστις 8{}εωρείτο λεπτότα

-ι;ιιτος, τιl. μάλιστα Επαινούμενος :\ 6 τfις :πολυοίνου Θρ(iκης JJ1αρώνιος4. 
και ό τής Γάνου, τΟ Γανίτικον κρασiν τού Προδρόμου 5, Εκ τού Ορους 

λαβΟJν τΟ Ονομα. 
Και τών ο'ίνων δε tfις Βι{tυνίας Εγίνετο χρήσις, ών παλαιότερον 

επαινείται ό δενδρογd.ληνος και ό τής &μπέλου, 11τις Εκαλείτο δρόσαλλις, 

μικρ<lς κιιl πυκνclς Εχουσα ράγας καl τ·fις λευκο{}ρακίας, τής λευκοUς καl 

μεγάλους εχούσης βότρυας 6
• 

Έκ τcϊίν Βι-&υνικcΟν λοιπό'\· ο'ίνων 7 εξαίρεται δ κιρρός Τμωι:ίτης 3, 

ό JΥικαινό; 9 , ό τής ΤριγJ.είας 10 και δ λευκΟς ~Αμιναίος 11. 

'Έπειτα αναφέρεται δ οίνος δ εν Έφέσι:ρ 12
, δ tής Εν 'Αρμενίq.. !νΙε

λιtηνfΊς, μέλας και παχύς, &νεχόμενος η~ιν μεϊξιν ϋδατος 13 , ό τής Κιλικίας 

~Αβά της 1\ δ τfΊς Τύρου τfΊς Φοι νίκης, ούχi εiiωνος καl διU. τU.ς τραπέζας 

μόνον τών πλουσίων προοριζόμενος 15 , δ τfΊς Βύλβου τfiς αUτής χό)-

1 Poeιnes ΙΙΙ. 285. ΤΟ ά-&ίωιν έκ της όμωνύμου σταφυλης, 11τις οϋτω καΙ νϋ'\' 

καλε'ϊται έν ΚρΊιτη, Θήρq., Ρόδφ καi Καρπά-θφ. 

a Δ η μ η τρίο υ Π ε π α γ ωμέ ν ο υ, Σύνταγμα περί ποδάγρας, σ. 94. Ι. 
Χ ο ύ μ'\' ο υ, Έπωτολαl (Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Nova, σ. 216). Π έ τ ρ ο υ 
τ ο ϋ Ζ υ φ ο μ ο ίι σ τ ο υ, ΦυσιολοyικΊ'j διτ']γησις τοϋ ύπερτίμου κρασοπατέρας 

. , .. (Ν. 'Ελληνομν. 1. 442). Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΣυμβολΊ], σελ, 62. 

Β Σ υ ν έ σ ι ο ς Κ υ ρ iJ "'η ς, Ρ. G. 66. 1548. Π α λ λ α δ α ς, Έλλφ.ο, Άο.;
-&ολ. ΙΙΙ. 1. ιiρ. 487 (!fκδ. Stadtmίiller). 

4. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Ό'\ιομαστ. 6. 2. 15. Κ u r t z- D r e χ 1, Michaelis 
Pselli scripta ιninora, 1. 467. 13. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Άνατροπη τού 
ή πενίη σοφίην Ελαχε, Ρ. G. 133. 1314. Ι. Χ ο ύ μ"' ο υ, "Εν{}' &ν. σ. 216. 

ι; Poemes, ΠΙ. 285. Π β. Α. Κ ο ρ α η, "Α τακτα, 1. 255. Ό Ζ ω '\' α ρ ϋ. ς fν 

τφ λεξικψ του γράφει : Γά'\•ος· Ονομα όρους f:ν τ"jj Θρι[.κu καί οίνος. 
6 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2. 30. Γεωπο'\•ικά, Ε' 2. 10, ΙΖ' 3. 
7 ΤΟ Β ι{} υ"' 6 ν tκρασlν) άναφέρουσι καl τό. Έρμηνεόματα τοϋ Πολυ· 

δεύκους, σ.134: (Boucherie). 
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 4. 15, 5. 6. 31. 45 (σελ. 72. 14, !2i. 27, 126. 21). Ό 'Ο· 

ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 16. 18 (σελ. 79. 20) Ομιλεί καl διό. τΟν φαiiλον Βι'ti·υνό·ν. 
9 Κ ω ν σ τ α ν τ ί '\' ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε '\' ν Τ] τ ο υ, 'Έκ{}εσις τijς βασι· 

λείου τάξεως, 491. 11. 
1° Ι. Χ ο ό μ'\' ο υ, Έπιστολαt (Β ο i s s ο n a d e, Anecdota Nova, σ. 216. 

218). 
li 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 6. 33 (σελ. 125. 9). 
1~ Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περl ϋλης tατρικfjς, 5. 6. 9. 11. 
1S Ε -υ σ τ α -θ· ί ο υ, Παρεκβ. 1624. 47. 
" 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 6. 20 (σελ. 123. 27). 
Η 'Α μ α σ ε ία ς "Α σ τ i ρ ι ο ς, Ρ. G. 40. 169. 
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ρ ας και ο τής Παλαιστίνης 1• Αί ! Ασίζαι δΕ τής Κύπρου dναφέρουσι xni 
τους Εξ Άντιοχείης και Λυ.οδικείας μετακομιζομένους ο'ίνους 2• 

ΟVδ' ·Υισαν σπιi.νιω κιιl οί Εξ ΑLγύπτου κομιζόμενοι ο'ίνοι, ώς εiναι δ 

&πΟ παλαιάς E;roz51; γνωστΟ; .._"1ιΙενδ1jαιος 1\ Νlενδαίος 3 , προσέτι δΕ και 'Ι

ταλικών ο'ίνοηι f.γίνετο χρΊiσις, οίον τοίΊ Φαλερίνου 4, του Ρηγίγου 0 , του 

Συρακοσίου 6
1 του Σορεντίνου 

7 καi τού Καμπαγοϋ 8• 

<Ως φαύλης τέλο; ποιότητος οίνον f{}εώρουν τΟν Βαρνιώτικον, δταν 

μάλιστα ήτο νεροχοπημένος 9 καl tΟν Εν τοίς μεγάλοις &γγείοις πωλού

μενον ΒιiJυνόν 10
• 

ου μόνον δ' Επινον οί Βυζαν-ηνοL διαφόρους ο'ίνουι;, &λλ&. προσεπά

itουν καi. τους fκλεκτοτέρους Εξ αVτών νc't προμη&εύωνται, μη δκνοί!νtf:ς 

καl ιδιαίτερα -cα<ξίδια πρΟς προμή-&ειαν αVτών να κάμνωσι 11
• 

Καi επινον τΟν οίνον ου μόνον riκρα-τ:ον 1:ι, &/ .. ).ι~ καl &ρτυτόν, 

ύφ' llν λ. Ενόουν οί τότε καl τΟν &ναμεμιγμένον μετιl {}ερμοV 13 , 11τοι 
-&ερμοU ϋδατος, τού όποίου ευρυτάτη, ώς καl παρ' &ρχαίοις, ήτο τότε 

"r) χρήσις, ϋεωρουμένη μάλιστα καl &ς δείγμα πολυτελείας. 

1 Θ ε ο δ cό ρ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο'υ, 'Ανατρωτ:Ί] του η πενίη σοφίην F:λαχε, 

Ρ. G. 133. ΗΗ4. Βίος του ύ.γίου 'lωά·ννου του Έλεt'!!ι.ο;•ος, Anal. Boll. 45. 24. 
2: ΠερL τοϋ fκ 1\'αζαριΞ:τ ερχομέ;•ου κρασίου όμιλοiiσι'\' αί 'Ασίζαι 111ς Κύ:ιτρου, 

Α',κεφ. 296, σελ. 24.1. 
3 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Ό;•ομαστ. 6. 2. 15. Κ λ 1ί μ ε ν τ ο ς~ Παιδαγ. 2. 2. 

30. Περl. φαύλου Μαρεcόωυ οίνου γίνεται λόγος Sν τ:cp βίφ fί.γίου Ίωά'V'\'ου τ:οίι 

'Ελεήμονος, Anal. Boll. 45. 24. 11. 
4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 4, 5. 6. 31 (σελ. 72. 14, 124.. 26). Κ u r t z- D r e χ 1, 

Mίchaelis Pselli scripta ιninora, 1. 75. 12, 12. 15 1. Τ ζ έ τ ζ ο υ, ΕLς τ1]"' παρ

{}ενομάρτ:υρα του Χριστοϋ Λουκία'\' ύπόμ;•ημα Βρό.zιστ:ο'\' (Α. Π α π α δ ο ;rr. ο ιj -

λ ο υ- Κ ε ρ α μ έ ω ς, νarίa Graeca sacra, 83. 2~ι. Περl τοϋ Φαλερίνου ο'ίνου βλ. 

ΛΙ ο 111 s e ιn- Β l ίi ιn η e r, Der ).{aximaltarif des niocletian, σ. 6Η. 

δ Κ u r t z- D r e χ l, 'Έ'\•1}' &.ν, 1. 75. 12. 
e Κ λ ή μ ε'\' τ ο ς, Παιδαy. 2. 2. 30. 
7 Κ u r t z • D r e χ l, "Ε,•{}' &.;•, 
8 Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Έρμηνεύμα ι: α, σελ. 134 (Boncherie), 
9 Poemes, ΠΙ. 313. 

ιο 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 16. 18 (σελ. 79. 2U). 
11 Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 63. 648. 
12 Περl της φιλοινίας τών Βuζαντιν{ίi'\' βλ. J e a n s e l m e, L'alcoolisme a 

Byzance καL Μ. Β α σ ι λ ε ίο υ, Ρ. G. 1)1. 456, 32. 1321. 1325. 
1:1 Ε υ ν α π ί ο υ, Βίοι φιλοσόφοη' καί σοφιστών, σελ. 24 (Boissonade). Έ>• 

τοϊς Έρμη,οεύμασι του Π ο λ υ δ ε· ύ κ ο υ ς (Boucherie, σ. 216. 217) ό:ναγινώσκο
με;• : «κέρασό;• μοι {}ερμό'\', μη ζεστΟν μήτε χλιαρόν, ιlλλδ. συyκεραστό;•:ι-, καl πά

λι'\': «δΟς U:κρατο>', κέρασο;ι {}-ερμό>•». 
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Οί &κρατοποτοiiντες δέ, ϊνα περισσοτέραν εUχαρίστησιν αLσ-&άνων

-rαι, F.νέβαλλον ε!.ς παλαιΟν οίνον, η τΟ ϋερμόν, Οπότε dπετελείτο δ πα

λαιόtJερ.uος οίνος 1, .-J} Ολίγον χλιαρΟν {)δωρ, ϊνα μ1) Ελαττιόσωσι nlν δύ-
- ~ , Q 

ναμιν του αχρατου ~. 

Ό Χρυσόστομος περι γράφων σκην1lν μελλόντων νι 'ι πίωσι, λέγει δ τι 

ο·ίi-rοι εz.ουσι πλησίον των τΟ δοχείον μf: τΟ 'Ι.IJερμόν, δταν δ''ίδωσιν δτι τΟ 

Ε. ν αυτφ ϋδωρ Εψύγη, &μέσ ως τΟ 'Ι.IJέτουσιν EJΓ,l τής F:σχάρας 3 • 

Πόσιν ο'ίνου με τα -&ερμου &ναφέρει καl ό 'Αχμf:τ Εν τrtJ Όνειροχρι

χQ) του 4. καl ό Ψ ελλΟς δ~ ε πει τα περι γράφων τΟν &κρατοπότην καυχώμε

νον δτι οVδέποτε Ενέzεεν εΙς τΟν οίνόν του ζέο'\' ·ϋδωρ '\ πιστοποιεί δε 
κ.αL δ Ηαλσαμίiη• δτι οί σύγχρονοί του χαl μετlι {}ερμού επινον τΟν οΙνον, 

δτ:αν λέγη δτι οί ~'Ιβηρες Ε:λεγον: «μηδέποτε ·ϋδατι 11JερμQ) χρΊiσασ{}αι "Ι

βηρα εlς πόσιν ο'ίνου d.πΟ Εγχωρίοιt σι•νη1'tείας» 1
', πρΟς δΕ κα.l ό Πρόδρο

μος, δταν λέγη -;τερi τού γείτονός του δτι, μόλις Εξυπν1lσας, παραγγέλλει: 

«ε1Ηtlι; &ς βράση τΟ {}ερμόν:t 7• Τέλος καL Εν τοίς μεσαιωνικοίς γλωσσα

ρίοις γίνεται μνεία ϋερ~ιου και χλιαροli ο'ίνου προσφερομένου 8, 

Οί τΟν μετ:α ϋερμοU fιρτυμένον οίνον πίνοντες, ο<ίτινες συνείϋιζον δν 

dρχfi να πίνωσιν εΊς μικριJ: ποηiρια, προ'ίόντος δΕ του πάτου εl.ς μεγάλα9 , 

'ίνα συνεχισϋfl δ πότος, δν τέλει έJtανΊlρχοντο εLς τ·1\ν ψυχροποσ{αν 1ο, 

ύπfJρχον δf: καl οί διάφορα φάρμακα μεταχειριζόμενοι, ϊνα μΊ) με{}ύ

σκωνται ευκόλως 11 , ών f.ν \μ ο ν δ. τ:ρcι'Jγωσι πρΟ τού πότου 6)μ 1~1ν κράμ

βην 12 11 πικρ1'ι &μύγδαλα 13• 

1 Κ ω ν σ τ α '\' τ ί ν ο υ ;'lf α '\'α σ σ η, 'Εκ τc'i'J'\• κατ' 'Αρίστανδρον κ:αl Κα λ· 

λι{}έα;• έννέα λόγων, Ε', 25 (2. D67, Hercher). 
2 Κ u r t z · D r e χ Ι, Mίchaelis Pselli scripta mίnora, 1. 67, 1. 
3 Ρ. G. 54. 666. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 195, σελ. 150. 25. 
' Κεφ. 183. 196 (σελ. 143. 1, 153. 12). 
5 Μ ι χ α 1] λ Ψ ε λ λ ο υ, Κα νιΟν κατά 'Ιακώβου (Κ. Σ ά {t· α, Μεσ. βιβλ. 

5. 180). 
6 Ρ ά λ λ λ η -Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 2. 377. 
7 Poemes, IV. 50. 
8 C. G. L. 3. 233. 18, 234 21, 378. 64. 'Όρα καl δσα περl του ft-ερμοποτείν 

Εσημειώ{}ησαν έν τ:fι μελέτη μου Γεύματα~ δεϊπνα καi. συμπόσια των Βυζα'\•τι,•cΟν, 

Εν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 10, σ. 120. 
9 'Α λ ε ξ cί. '\' δ ρ ο υ Ά φ ρ ο δ ι σ ιέ ω ς, Ίατρικ:u)ν άπορημ(iτων καί φυσι~ 

κctlν :;η;ροβλημrίi;ω;• τΟ Α (Ideler, 1. 25). 
1ο Γ ρ η y ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό y ο ς, 35. 609. Πβ. κα!. τδ. εtς τΟ δ.;•ιστέρω χω~ 

ρίο'\' σχόλια τoii Κ α ι σ α ρ ε ία ς Β α σ ι λ ε (ο υ, Ρ. G. 36. 1112. 
11 Μ. Βασίλειος, Ρ. G.32.1325. 
ι2 Π α υ λ ο ς Λ l γ ι ν ή τ: η:;, Ι. 9δ (σελ. 66. 10). Γεωπονικά, Ε', 11. 3, ΙΒ', 

17. 21. 
τs Σ Τι{}, 21. 1. Π α υ λ ο ς Α ί γ ι ν 1] τ η ς 1 "Eγft.' άν. 



102 ΦαΓδω'\'Ος Ι. Κουκουλέ 

eΩς δ' ύπ'i1ρzον οι ακρατοπόται τότε, οϊτινες πολλάκις καl &.πΟ της 

τραπέζης με't'tύοντες διεκομίζοντο εlς ηlν κλίνην \ οϋτως αντιστρόφως 

Vπfιρχον καl ot Εγκρατείς, ο!:τινες δι' δλου του βίου των ο·Uδέποτε Ε&ερ

μοπότουν 2• 

eΩμίλησα διU η/. ΕκλεκτU. ε'ίδη τοU ο'ίνου· δΕν παρέλκει, 'ίσως, να 

προσ1'tέσω fνταiΗtα δτι ύπήρχε καi φαϋλον εLδος ποτού, μείγμα 0-

ζους καi ϋδατος (δξύκρατον), διδόμενον παλαιότερον εtς τους Ρωμαίους 

στρατιώτας, pusca λεγόμενον 3, τΟ όποϊον παρείχετο εlς τα καπηλεία, 

πουακαρelα διd. to·Uτo καλούμενα, καi δτι οΕ 1'tέλοντες ν' &πέχωσι τfίς 

χρ1Ίσεως του ο'ίνου Επινον τότε τΟ βάλνιον, ποτΟν μ1Ί περιέχον οlνόπνευ
μα, τΟ όποίον JJς βαJΔ.νιον &ναφέρει ό 'Α it1lναιος. 

co ΆχμΕ.τ Εν τψ ΌνειροκριτικQ) του όμιλεί διΌLνον fξ δπά1ρας 4, τα 
δε Γεωπονικα δια τΟν Cίνευ σταφυλfΊς γινόμενον οlνον 5, μνημονεύοντα 

ώς τοιοϋτον τΟν εκ καρπου μυρσίνης, τΟν μυρτίτην καλούμενον 6, τΟν Εκ 

κόκκων ροιάς, τΟν όποίον χαρακtηρίζουrrιν ώς κάλλισtον πόμα 7, tΟν διd: 

μ1)λων 11 μηλίτην 8 καl τΟν &πίτην, νυν κοινiδς &πιδόκρασο 9• 

ΕLς τούτους δέον να προστε-&'fi ό Εκ τών συν-&λιβομένων καρπών του 

φοίνικας γινόμενος ο1νος φοινικίτης 1°, ό σταφιδίτης 11, ό κυδωνίτης 12 

καl ό σίραιος 13, ό ε'ξ έψ{ιματος κατασκευαζόμενος Σημειωτέον δ' Οτι 

1 Χρυσό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 63. 646. 
' Ε ύ ν α π ί ο υ~ "Εν{}'' άν. σ. 89. 
8 ΤΟ ποτΟν όνομάζει πούσκαν καl ό Ά λ έ ξ α ,. δ ρ ο ς Τ ρ α Ί. λ ι α ,, ό ς, 

7. 5. Πβ. καl Α. Κ ο ρ α η, "Ατακτα, 2. 305. T1l'\' πούσκαν οί άρχαϊοι 'Έλληνες 

εκάλουν ό ξ ύ κ ρ α τ ο ν. 'Εν τοίς μεσαιωνικοίς γλωσσαρίοις φέρεται: posca· όξύ· 
κρατον. C. G. L. 2. 151. 33, 384. 53, 497. 48. 

~ Κεφ. 196 σελ. 153. 20 (Drex1). 
5 Γεωπονικά, Ι', 38. 4. 
6 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 25. 28 (σελ. 142. 15). Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, 5. 28. 

Άρτε μ ιδώ ρ ο υ, Όνειροκρ. 1. 66 (σελ. 60. 13, Hercher). 
7 Γεωπονικά, Ι', 38. 4. 
8 Γεωπονικά, ΖΌ 31δ, Η', 17. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περl ϋλης tατρικfjς, 5. 

28, 32. 
~ Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, "Εν{}'' άν. δ, 40. 

10 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, "E·v{}'' ά'\·. 5. 40. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς~ Ρ. G. 56. 62. 
Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 195, σ. 150. Ε υ σ τ α -& ί ο υ, Παρεκβ. 1616. 58. ·ο εκ φοι~ 
νίκων οlνος ήτο καl τοί; &ρχαίοις γ'\·ωστός. Πβ. Ή ρ οδό τ ο υ, 1. 193 ;ι.αl. Ξ ε

'\' ο φ. Κύρ. Άνάβ. 1. 5. ιο. 
11 'Α χ μ έ: τ, Όνειροκρ. κεφ. 195, σελ. 150. 25. 
12 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, 5. 28. 32. Ό ρ ι β ά σ~ ο ς, 5. 25. 15 (σελ. 141. 15). 

Πανδέκται, 33, 6. 9. 
13 Πανδέκται, 33. 6. 9 καi. 7. 10. 

Βυζαντι'\'ώ'\' τροφαί καl ποτά. !03 

πάντες οί άνωτέρω ωlνοι χαρακτηρίζονται καl ώς σίκερα 1
. 

Τ λ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣτΙΚΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΥΠΟΤΑ 

·ο Χρυσόστομος άναφέρει .τπόμαtα πεφαρμακευμένα καi μετιl πολ
λfς κατεσκευασμένα καρ'Ι._~κείας» 2 , ό Λιβάνιος «τΟν οlνον καl fl τούηρ 

1 ' . ' ) ) ' " ' ' 'ζ εν μεί';ει'~~ 3 , ό 'Αμασειας ·Αστεριος «πο, ,ους, οι τον οι ν(:"~ σοφι, ονται 

νΜtοις κατ:ασκευαίς τ1)ν φιληδονίαν παραμυ-&ούμενοι» 4 και ο Θεοδωρος 
' - / 5 

Στουδίτης <'περι καρυκευτικων ποματων>> . 
'Ε-χ. τών &.νωτέρω σαφ(lJς φαίνεται δτι οί Βυζαντινοi ου μόνον τΟν 

άπλοiiν οί-νον επινον, rf..λλα -χ.αi ποικίλας με αυτΌν μείξεις 6
• 

ΓνωστΌν είναι δτι οί &ρχαίοι εγνώριζον τΟν ζύ--&ον 7
, οlνον κρίΊ1-ινον 

αVτΟν καλοΊJντες 8 . •ο Διοσκουρίδης λέγει: ζύ1'tος σκευάζεται Εκ τ1)ς 
ΚQL1'tfι; :ι. Τόν ζύ{}ον βραδύτεοον <iναφέρει Επίγραμμα του 'Ιουλιανού «είς 
tΟν &πι) ΚQLΊ1-ής οίνον», εν-&α λέγεtαι δτι οί Κελτ:οί, Ελλείψει βοτρύων, 
&π' &σταχύων τΟν κατεσκεύαζον 10 , μνείαν δ' α.Uτού κατόπιν ποιούνται 
καt οί Πανδέκtαι παρέχοντες -τ: ην πληqοφορίαν δtι Εν τισιν, επαρχ(αις κα-

- ' ' " ' Q- " ' ) ' 11 ) ρ ορί τεσκευάζεtο ο·ύτος εκ σι του η εκ κριυων η εκ με .ινης , π ~η οφ α 

συμφωνούσα πρΟς η)ν εν τοίς Γεωπονικοίς, κα-&' l]ν με-&υστικιl. ποτ& 
καtεσκευάζοντο άπΩ σίτου 1 κρι1'tών, δλύρας, βρόμου καl κέγχρου 12

• Βρα-

1 Κατά l\I ε{} ό δ ι ο ν τ Ο ν ε κ Π ατά ρ ω,, (P.G. 18. 108): σέκερα· πάς δ 
σκευαστΟς ο!.νος καλείται καi ·νό-&ος ,ιάν τε Εκ τ&'\• φοινίκων κΟ.'\• εκ τω,, δ.λλων 
d.κροδρύ<ο'\' σκευαζόμεγος. Βραδύτ;εc.ων δε καl ό Ζ ω ν α ρ ii ς (εlς τΟ'\• Γ'. Κα'\'. 
τ&ν άγίω'\• 'Αποστόλων, Ρ ιί λ λ η · Π ο τ λ η, Σύγτ. 2. 5) fγρα·ψε : «σίκερα δέ fστι 
πάν τΟ c'iνευ ο'ίνου μέ-&ην Εμποιούν, οtά εlσιν (l fπιτηδεύουσι'\' α,·{}'ρωποι~. Κατά 
τΟ'\' Θ ε 0 λ ό γ 0 ν Γρηγόριο ν, P.G .. 38. 952, οί σικεροπόται <lνεμίγνυον μετά 
τ;οϋ οtνου, πλή'\' τού ρόδου, κα!. σκόροδον καl. κρόκον. 

' Ρ. G. 54. 675. 
3 Λ ι β α ν ίο υ, Κατιl· Φλωρεντίου, 11 (τόμ. 3, σ. 384. 14, Fδrster). 

• Ρ. G. 40. 380. 
5 Ρ. G. 99. 888. 
6 Βλ σχειικό. παρό. Μ 0 ιn ιn s e n - Β l ίί αι η e r, Der Maxinιaltarίf des 

Dίocletian, σ. 68 έξ. 
7 Περl της χρήσεως του ζύ-θου παρ'ciρχαίοις βλ. Η e r m a η n's- Β 1 ίί ιn n e r, 

Lehrbuchs, σ 235. f,ι[ ο ηι m s e n · Β l U ιn n e r, I>er Maximaltarif, σ. 70. ΤΟ 
ύπόμνημα του Κ ii h n είς τΟν Διοσκουρtδη·ν (τόμ. 26. 45!~5 τώ·ν fργων τcίJ'\• Έλ· 
λ1-'jνων lατρ&ν) καl Η e h η, Kulturphranzen und Hausthiere, σ, 117~123. 

ι Δια τΟ·ν κρί-&ινον οί'\'Ο'\' λόγος γίνεται παρ' Ά {}η'\' α ί φ (Α'. 34b). 
9 Δ ι 0 σ κ 0 υ ρ t δ ο υ, Περl ϋλης tατρικης~ ~. 87 · Τά Έρμη,•εύμαtα τού 

Πολυδεύκους (σελ. 135: Boucherie) άναφέρουσι «πόμα τΟ εκ κρι-&ΟJν~. 
10 Τόμ. 2. σ. 611 (Hertlein). 
U Πανδέκται, 33. 6. 9. 
12 ΓεωΠΟ'\'ικά, Ζ', 34. ι. 
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δύτερον όμιλεί περ'ι ζύΗου δ Θεσσαλονίκης Ευστά-&ιος πληροφορcίιν δτι 

ή-cσ ούτος c:κρί{}ινον σκεύασμα οl'νώδες με-&υστικι'δς δ~ατι-&έμενόν ηνας 

Εitνι,.ούς» 1. 

ιο ζύ1'tος ο·ύτος είχε προσέτι καl U..λλα ::ταρι.l τc'i) λαψ Ονόματα· ελ.έγε

το δ11λα δ1Ί I] ούλοβίνα 2 η καl μΕ τ'\0)\' 'Αρι.t["\ικ1Ίν λέξιν φουκiiς (foca) 3. 
'Άλλο μει'}υστικΟν ποτΟν πινόμενον ύπΟ tό)ν Βυζαντινών ήτα τΟ οl

νόμελι, τΟ όποϊον &.ναφέρει δ 'Αρτεμίδωρος Εν τοίς ~ονειροκριτικοίς του 4 

καL βραδύτερον 1'1 'Ιουστινιάνειος νομο{}εσία 5, ό Όριβάσιος 6
, 'Αλέξαν

δρος ό Τραλλιανός 7 καL τCι. μεσαιωνικιl γλωσσάρια 8• Τούτο παρεσκευά

ζεtο Εξ αυστηρού κrΛ παλαιού ο'ίνου καL μέλιτος εLς &ναλογίαν ένΟς μέ

ρους μέλιτος και δύο ο'ίνου 9
• 

τα κείμενα &ναφέροuσι καL τΟ κονδίτον (νinunι conditum) ήρτυ
μένον δήλα δ1) οίνον 10• Toi:1 κονδίτου τούτου την σγ,ευασ[αΥ γνωρίζομεν 
Εκ περιγραφής t6)ν Lατρf'Ον Όριβασίου, Παύλου ΑΊγιν1Ίτου, 'Αλεξάνδρου 

ΤραλλιανοU, Συμεc~Jν Σ1l-&, eΙεροφίλου καl τών Γεωπονικών 11, 'Απεtε

λείτο εκ μέλιτος, ο'ίνου παλαιού καl τετριμμένου πεπέρεως, δι' δ καl 

οίνος πιπερliτος εκαλείτο 12. 

1 Μ i g η e, Ρ. G. 136. 680. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 2ΟΗ. 05, 
2 Ε υ σ τ ά {}ι ο ς Θ ε σ σ α λ ο ·ν ί κ η ς, Ρ. G. 136. 680. Ό Ευστά{}ιος μά

λιστα λέγει δη ή λ. :τερι~~χει τΟ.ς ο-όλΟ.ς και τΟ Λατιν. >.rinnm. 
3 Περιγραφ1)ν των lδιοτήτω·ν τοϋ φουκii δίδει ό Σ υ μ ε (Ο ν Σ 1] -&, 118 13 έξ .. 

Πβ. καl 'Α'\' ώ '\'υ μ ο'\', ~. 270. Έν tατροσοφίοις &ναγιy()jσκομε'\•: ζύ-&ος' φουκiiς 

πινόμενος. ~Η το δ' ό φουκας εtδος ζύι'tου κατασκευαζομέ'\•ου εκ κέγχρου καί κο

'\•ύζης. Νϋν καλειται μ π ο ζ α ς. Πβ. Α. Κ ο ρ α η, "Α τακ τα, 2. 305. 
4 'Α ρ τ ε μ ιδώ ρ ο υ, 'Qyειροκρ. 1. 66 {σελ. 60. 13, Hercher). 
δ Εtσηγ1lσ. 2. 1. 25. Πανδέκται, 6, 1. 5. 9, 41. 1. 7. 7. Πβ. καl Βασιλικά, 

15. 1. 5. 
δ Ό ρ ι β ά σ ι ος, 5. 2δ. 10 (σελ. 1.41. 9). 
1 Ά λ έ ξ α ·ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α '\' ό ς, 8. 6. 
• c G. ι. 2. 3So. 53. 
9 'Ο ρ ι βά σ ι ο ς, .. Εν{}' 6.ν. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περί ϋλης tατρικης, 5. 

7. 2~ 8. 2. Περt τοϋ τρόπου της παρασκευijς τοϋ οlνομέλιτος πραγματεύεται καt τΟ 
25ο~· κεφάλαιΟ'\' τοϋ Η' βιΒλLου τill'\' Γεωπο'\•ικ6'η•. 

10 Πλ1)ν /J.λλων, iατρικ&ν κυρίως κειμένων, τΟ κονδίτον cl.ναφέρουσι δ τε Βίος 

τfις όσίας Μελάνης (Ρ. G. 116. 769) καt οί Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά.-, 

'\' 11, 142. ι. 

μ 'Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 33. 9 (σελ. 1153. 5). Π α ϋ λ ο ς Α t γ ι ν ή τ η ς, ··3. 
45 (σελ. 243. 6). 'Α λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α'\' ό ς, 1. 15, 7. 5. Γεωπονικά, Η', 31. Ί ε· 
ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. Σ ή {}, 30. 7, 66. 17. flβ. καl Μ ο ιη ιn s e n - Β 1 ίi ιn n e r, 
Der rιlaximaltarίf des Diocletian, σ. 7J. J e a η s e l m e - Ο e c ο η ο ru ο s, Ali
liments et recetles cutinaires des byzantins, σ. 161~ 162 

ιs Γεωπονικά, Η', 31. 
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cΩς δροσιστικΟν ποτΟν μαρτυρείται δτι οί Βυζαντινοl Επινον τΟ ζου
λάπο' (julapίum-juleρuω), τΟ δποί:ον ::τεριγρ.άφ~rαι c'J\ς <~ο~νο~ &.π~Ο σα
. ά ιtος» 1 • fιτο δ·)μ.α δ1Ί τΟ σΙίμερΟ\' σF-ρ,aπέτι Λεγομενον, το οποιο·\' ο Θεσ-
χ ρ ' ' "δ ' " ' ' ' · 'ιχ 11 - Ε'υ'στά 1'tιο,-. '! πεοι1•οαφει ως υ ωο ,,εις ο γJ..υΧυς παραμιγνυται 
σαι.ον · , '=' • -:. - - -
κάλαμος» καΙ. τΟ δ ποίον κο ι νιίJ.; τότε ελέγετο aαχαρόΗερμον '\ νUν δ' εν 
ΚεφαλληνίQ., Λευκά δι χ.αl ,U.λλαy~ου γ:αλε.ϊ::αι iJ·ε~μ~ζάχαρι: , 

Με η~1 ν λ. δμως ζουλαπιν οι προγονοι μας ενοουν και αλλα ροφJlμα
τα. Οϋτως ό Lατροσοφιστ·Υ1; 'Ιωάννης λέγει: «ύδροσάτον, τΟ λεγόμενον 
ζουλάπι ν)) 4., f:γρJ,ψf δέ και δ Μάξιμο; Πλr:νο~δη;: (<,σταcr:ίδας χαι τζ~ντ'~-ι~ 
α σι!ναποβράσu.; ζουλrί,πιον ποίησον κυι ποτιζε τον πασχονtα και αι..-

φ ' - ' ' ζ " δ' ' , ' ' λο tουλάπιον μετU σελίνου και ριζων» 0
, ιο ουχαπο1' ανrι.φερει και ο 

Συι~εcJJν Σ1'ιΗ· εν τ4ι Πε~;_ιl τgοφrί1ν δυνάμεων Sργq;ι του 0 καΙ. ό α1\τ0ς ζου
λά~ιον εκ καυλού βουγλ(.όσσο11 και Εκ μελισσοφύλλου 7 

'Α ναφέρετιχι Ε π' 'ίση; δ olt·oς κοιναμώμου ~:s, τΟ σημερινΟν 1)R l' ;τοτ(Ιν 
')) c• ,,,,.., κu.!. ό ροδίt~)ς l'1 ροσiiτος 11 τΟ ({ι 1 δροσiiτον!! (ύδρΟQ(1 ΟοUτον), 

κανε,,"' "', , J 
εtς δν ε1χον f.μβλη-&η φύλλα τριανταφύλλου καl μέλι, τΟ σημερινΟν 1~ιδύ-

' ~ ' δ' ' ' - ' - 10 ποτον τριαντάφυλλον, παρ αυτους ε Χαι το r.ιτρατοΊ.' και μαστιχατον , 
τU σημερινΟ:. κίτρον καΙ. μαστίχα και Ο δ.ψιν{Ητης ο1νος 11 άψι1·δδ.τος 1

\ 

tΟν .Qποϊ:ον Επινο" κατU. τΟ ·θ·έρος, νομίζοντες δτι εlναι ύγιείας πρόξενος! 

ι 'Α χ μ έ τ, 'Ονειροκρ. κεφ. 195 (σελ. 1.50. 21). ΤΟ ζουλάπι ν, εtς τΟ ό~ο.lον 
πάλιν ό Π λ α ·ν ο ύ δ η ς λέγει δ τι ένεβάλλιc:το σάκχαρ (Ι d e 1 e r, Ph)•sιcι ~t 
ιnedici Graeci minores, 2. 321), ά'\•αcrέρει έπα'\•ειλημμένως ό Σ υ μ ε ω'\' Σ;) -θ· εν 
τφ περl τροφών δυνάμεω'\' ~:ργφ του, 30. 7, 41. 5, 48. 1, 66. 17. 

2 Τ a f e \, EnRtathίi opnsc. 209. 65. 

:ι Poemes, ΠΙ. 40!i. 
4. Βλ. τΟ 'ΕλληνιΥ.Ον γλωσσάριον τοϋ Du C~nge έν λ. 
5 Μ α ξ ί μ 0 υ Π λ α '\'ο ·ύ δ η, Περl τίδν ύελίω'\' πασων τών άσ-&ενειών (I-

d e 1 e r, P!ιysici et medici Graeci minores, 2. 321). 

' Σ ή {}, 48. ι. 
'Σ ή{}, 30, 7, 66. 17. 
' , Α χ μ έ τ, ·ο'\·ειροκρ. κεφ. 24.4 (σελ. 200. 12). 
9 ·ο~ ι β ά σ ι 0 ς, G. 33.3-5 (σελ. 152. 5 f.ξ.). 'Α λέ ξ. Τραλλιανός, 

ι. 327. 585. Σ 11 -&, 111. 22. Γεωπονικά, Η', 3. C. G. L. 3. 378. 75, 462. 56. ΠΒ. 
καl Μ 

0 
n1 ιn s e η- Β 1 U τη n e r, Der MaxiιnaJtarif des Dioc1etian, σ. 71. Α. 

Κ ο ρ α η, "Ατακτα, 1. 317-
ιο ·Α λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 341. 513. 'Ο ρ ι Β ά σ ι ο ς, 5. 25. 39 (σε/.. 

145. 9) 
11 'Α λέξ. Τ ρ α λ λ ι α'\' ό ς. 2. 513, 8. β. ']ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415 (Ideleι·). 

Γεωπονικά, Β', 47, Η', 21. Π10ρl άψιν1."Ιάτ.ου βλ. Μ ο m m s e η- Β 1 U nι η e r, 
Der .\1axiιnaltarif des Diocletian, σ. 71. l\ΙεLγμα άψιν-θάτου καΙ. ροσάτου Ο.πετέ/.ει 
τΟ ά ψ ι ν -& ο ρ ρ ο σ α τ ο ν, 'Ι ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415. 416. 
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τΟ σημερινΟν άψέντι καl δ μαρα{}ίτης οίνος καt δ.νη1Jίτης ΊΊ dνησάτDνi. 
tO άψιν&ίτης δΕ καl μαρα~ίτης και &νη{Ητης, &πΟ τοϋ εμβαλλομέ~ου 

καt συμβραζομένου μαράil-ου καt άν1lirου τfιν δνομασίαν λαβόντες, έχρη
σιμοποωiiντο ώς τονωτικοL οίνοι καL φαρμακευτικα ποτά διs δ καt συ-, , , 
zνα εν τοίς Lατρικοί'ς συyγράμμασι μνημονεύονται. 

Ό 'Αλέξανδρος Τραλλιανός, μεταξυ τών προπομάτων, &ναφέρει και 
τΟ εVκρατον 2, τΟν Οποίον λέγει Ο τι δΕν 1lτο οίνος. Διασαφηνίζω ν τi}ν 
σύΥ&εσιν τού εVκρΓiτου τούτου ό Θεόδωρος Στουδίτης λέγει Οτι τούτο 
συνίστατο <<εκ τε πεπέρεως καt κυμίνου καl άν1Ίσου {}ερμού» s fιτο δiιλα 
δ1) περίπου τΟ αUι:Ο μΕ τΟ κυμινό-&ερμον 11 κυμινοffέρμιν, τΟ Οποίον περι
γράφεται 00ς «εϋκρατον δια κυμίνου Εσκευασμένον»' 11 «itερμΟν ϋδωρ κυ
μίνφ συνηρτυμένον» ~s, τΟ όποίον μάλιστα επινον οι καλόγηροι εν τοίς 
μοναστηρ(οις εν Ίlμέραις νηστειών καi πρΟς κατάπαυσιν τfις δίψης 6 • 

Τ' ., ο ευκρατον, τΟ όποίον ύπεμφαίνει καi τΟ ΕπL-&ετον ΕVκρατaς 7 και 
τΟ όποϊον, δταv Sνείχε καi μέλι, Ελέγετο εύκρατόμελι 8, τΟ εϋκρατον, λέ
γω, τού·cο, εν τψ Λειμωναρίcρ τού Μόσχου καt Εν μεσαιωνικοίς γλωσσα
ρίοις λέγεται εVκράς 9. 

70 εύκρCtς τούτο ύπεν-&υμίζει και τΟ εν τ'fi Δύσει κατα τους μεσαι
νικους χρόνους hypocras, τΟ όποίον συνέδεσαν με τΟν clπποκράτη, οίονει 
crπποκρ~τει~ν ποτόν, είδος ο'ίνου &ναμεμιγμένου με κανέλλαν, dμύγδαλα 
κτλ. ιu, εξ ού πάλιν προέρχεtαι τΟ Εν τψ Θανατικψ tfις Ρόδου τοϋ Γεωρ-

1 Ό ρ' β ά σ ι ο ς, 5, 33, 10 (σελ, 153. 8). 'Ιερό φ ι λ ο ς, 1, 412, 18. 'Α· 
λ έ ξ. τ ρ α λ 1. ι α '\' ό ς, 8. 6. 

' j, 585, 
3 Ρ. G. 99. 1716. Πβ. D. Η e s s e 1 i u g, Morceaux choisis du prέ spirituel 

de Jeau Moschos, σελ. 2. J e a n s e l m e- Ο e c ο n ο m ο s Aliments et recet-
tes culίnaίres des byza.ntins, σ. 168. ' 

~, ΤυπικΟν τής fν Κωνσταντινουπόλει μο'\•ής Παντοκράτορας (Dmitrie'A'skij), 
Τυπικα, 1. 670. 

. 5 Διατ~πωσις της μονfις της ύπεραγίας Θεοτόκου της Εύεργέτιδος (D m i
t r 1 ew s k ], Τυπικά, 1. 627). J e an g e 1m e- Ο e c ο n ο m ο s, "Εν-&' ά'\', σ. 
168. L. Ρ e t i t, Typicon (Izwestia 1 13. 35). Poemes, ΙΙΙ. 288. Ν ι κ η φ ό ρ ο υ 
Β λ ε μ μ ύ δ ο υ, Τuπικόν, κεφ. 11 (σελ. 96. 20, Heisenberg). Α. Κ ο ρ α η, "Α
τακτα, ι. 284. 

6 Poeιnes, ΙΙ. 288. 
1 "Ως ΕUκρατCiς εΙ'\•αι yνωστΟς ό συγγραφεilς του Λεψω'\•αρίου του Μόσχου. 
s Ά , 

ν ω ν υ μ ο ς, 2. 261. 262. 266. Π α υ λ ο ς Α t γ ι '\' ή τ η ς, 3. 45 (σελ. 
242, 25), 

9 ΜόσΧο υ, Λειμωνάριον, P.G. 87ΙΙΙ 3057. Εύκράς calda aqua C. G. L. •ο 
ε1iκρατος οt·νος έκαλεϊτο και ε·ϋκρας (11 ο λ u δ ε ύ κ ο υ ς, 'σ\'ομαστ. 6. 24), 

10 Πβ. τ1)'\' διαφωτιστικ1)ν μελέτη'\' τσϋ D. Η e s s e l i n g, Hip(p)ocras τ1)ν 
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γηλίi μπουκράς \ τΟ όποίον επινον οι κοιλιόδουλοι. 

Παρcl τ-0 κυμινο-&έρμιν δέ, καi δια τΟν αUτΟν μΕ αύτΟ σκοπόν, Επινον 

καL τΟ μαρα{}ii τον 2 • 

~Ως δροσιστικΟν ποτΟν οί Βυζαντινοι επινον rO {fασόρροφον 3 , ηlν 

κοινώς σουμciδαν, εκχύλισμα δήλα δ1l Θασίων &μυγδdλων εν ϋδατι, κα

τ-όπιν τΟ μελίγαλα) μεΙγμα μέλιτος καL γάλακτος\ τΟ ροδόμεJ.ι, Εκχύλι

σμα φύλλων ρόδων με τα μέλι το; 5 καl τΟ ύδρόμελι 6 ·il μελίκρατον \ τΟ 

δποtον &πετελείτ:ο 8Υ. δύο μεριJ:ηι ϋδατος δμβρίου και ΕνΟς μέρους μέλιτος, 

συμβρι:ι:ζομένων καl χr.ι;τιl τι) ν ~ρι.ωμΟ \' &φ~ηρουμέ\•ου το ϋ Επιπολάζον

τ-ος &φροϋ 8
• 

Σημειωτέον δ' δτι τ(J ύδρόμελι παρασκευάζουσι και o't σιlμερον, με
λό,•ερο αϋτΟ Εν ΘΊ1ρq: κ.αλοίJντες κc~l γκαρόμελο (=γαρόμελο) εν 'Η

πείρcρ. 

Κατ ι/. τΟν Διοσκnυρίδην, παρ1lγετn κ.αL dπ()μελι1 11-τ:nι ύδρόμελt f .· τcίJ\' 

κηρίων τοϋ μέλι το; fκπλυνομ.ένων δι' ϋδατο; ~!, αϋτΟ δΕ είνω καl ·ιcJ ()ρα

δύτερον ύπΟ του Ζωναρ&: αναφερομένη χουμέλη 1) «Ciνευ ο'ίνου μέitην 
έμ11:οωύσα)> 1", 11τι;, χούμεJ.η νυν εν Καρπάι'tφ καλουμένη, κατασκευάζε-

δημοσιευ{}εϊσαν ε,,, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal·en Letterkunde 1 τόμ. 55 
(1936) σελ, 41-48). 

1 Γ ε ω ρ γ η λ α, ΤΟ itανατικΠν της Ρόδου, στίχ. 570 (VV a g n e r, Carmina, 
σ. 50). Πβ. και Α. Κ ο ρ α fj, 'Άτακτα, 5. 228. 

2 Ν ι κ η φ όρο υ Β λ ε μ μ ύ δ ο υ, "Εν{}' ci.ν. 

3 Α. Κ ο ρ α η, Πλουτάρχου βLοι παράλληλοι, Α', κη'. 

4 Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών τινω'\' έπι{}έτ:ων σημασία καt δρi}ογρα· 

φία (Έπετ:. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 5. 13 καl. 14). 
5 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς 1 5. 25. 27 (σελ. 1-!2. 12). Σ r'j i}, 35. 16. 
11 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 16. 1 ( (ϊελ. 130. 9). Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περl ϋλης 

tατρικης, 5. 9. 2. Πα·νδέκται, 33. 6. 9. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Έρμην. 134 
1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 14. ι έξ. (σελ. 128. 26). Πανδέκται, 33. 6. 9. Ό Ε υ. 

σ τ ά {}ι ο ς, Παρεκβ. 1068. 22, λέγει: ο:οί με{}' 'Όμηρον μέχρι καi έσά~τι κρCi.μα 

μέλιτος καi ϋδατος τό μελίκρατΟ'\' ο'ίδασι:~>, 
1 Περl του τρόπου της παρασκευfjς του ύδρομέλιτος βλ. Ό ρ ι Β ά σ ι ο ν, 

5. 14. 1 έ.ξ. (σελ. 128. 27, 129. 25) καl Π α ϋ λ ο ν Α L γ ι'\' ή τ η ν, 1. 96 (σελ. 
66, 18), 

9 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, 5. 9. 2. Κατό. τΟν Ό ρ ι Β ά σ ι ο'\', 5. 15. 3 (σελ. 
130. 3), έκ τoii Γαληνοϊι :ιταραλαμβά'\'0'\'τα: «ΟΥ.ευάζεται δε οϋτως (τΟ ciπόμελι)· 

κηρίω·ν oU των φαύλων lοκ{Η.ίψα'\'τες τΟ μέλι, βάλλομεν εtς λέβητα πηγαίο'\• ϋδωρ 

fχοντα κα-&αρόν τε και 1Ίδι1, κάπειτα έψΊJσαντες άχρις αν ίκα,•ώς δόξυ τα κηρία 

τ1)ν_ έν έαυτοϊ:ς ύγρότητα πCi.σαν ci.ποτε-&εϊσ{)αι Χατατίi}εμεν καί φυλάττομεν καί 

χρcόμε-&σ.. τοϋτο τΟ πόμα, δ οί παλαιοl ό'ξύγλυκυ ώ,•όμαζον". 

1° Ό Ζω·ναρας, έρμη'\•εύω'\' τΟ'\• Γ' κα'\'όνα τώ'\' άγ. Άποστόλω'\' (Ρ ά λ λ η -

Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 2. 5) γράφει : σίκερα δέ ~;στι τΟ (I: '\'ευ ο'ίνου μέ{}ηγ έμποιοiiν 
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ται όμοίως ες ϋδατος συμβραζομένου με &πόκερα. 

Άπόμελι Ε: π' 'ίσης 1lτο καi δ ύπΟ τ{όν κατοίκων tών περi τΟν 'Ίστρον 

χωρών κατα τΟν Ε' αtώνα. Επιχωρίως καλούμενος μέδος ι, ώς καL 1l μο
δοβίνα, r}τις viiν μπουλντουβίνα Εν Θάσφ καi μουντουβίνα Εν Χαλκιδική 

κα/,ουμ.ένη, Παράγεται 8κ tών με τα ϋδαtος βραζομένων CiΠΟΚΙlρωv. 

&βγοτάραχον 11, 17, 
&.βδώμιον Ι6, Β. 

άγιοζούμι'V 13. 4. 
&γγούρι( ο}ν 69, 6. 
&γνιi 60, 13. 

&γρίμιον 24, 18. 
&γριολάχανα, 63, 7. 
&iJ.άρa 13, 22. 14, 8. 
&:fJ.ερϊνες 54, 8. 
&1J.ήριν κρασlν 79, 14. 98. 9. 
αίματία 31, 25. 
&καλήφη 61, 5. 64, 9. 
&.κάπνιν μέλι'V 86, 13. 
&κρόπaστα 39, 15. 
άκρωνάριν 28, 9. 
&κτάρα 55, Β. 
&λεvρέα 14, 13. 
&λμαία κράμβη 67, 15. 
&.μπελοπούλλιν 49, 1. 
&μύγδαλα 77, 1. 
&μυλιΙτοv 91, 2. 
U..vαδεlπνια 84, 15. 
U..vατολικιl 83, 3. 
U..vη#lτης olvoς 106, 1. 
U..ν{}όμηλοv 77, 12. 
&v#ότvροv 7, 18. 
&ντlδια 69, 1. 

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ 

U..πάκιν 23, 8. 39, 10. 
&πιιΙτοv 91, 8. 
&πlδιν 78, 13. 
&πlτης οlνος 102, 16. 
&.πο(γα)λάκτισμα 27, 10 
U..πό#ερμοv 89, 4. 
&.πόκτιv 38, 12. 
&πόμελι 107, 14. 
&πότvρον 7, 16. 
U..eβελισμένοv κρέας 29, 15. 
&ρμvρδv όψάρι{ο)v 58, 14 
&eτvσla 17, 1. 
U..ρrhματα 18, 15. 
&.σβεστότvρον, 8, 1. 
(&)στακοl 62, 2. 
(&)σταφίδες 82, 4. 
&.σφάραγοι 66, 1. 
&τταγ1}v 47, 4. 
&φαρόζωμοv 15, 2. 
U..φρiiτον ψωμlν 7, 8. 
U..χλάδια 78, 13. 
&ψιv{J.lτης οlνος 105, 19. 
βα#ρακοl 58, 3. 
βάλ?JιΟ?J 102, 10. 
βάτοι 58, 5. 

βερζlτικο?J 59, 5. 
βερlκοκοv 83, 17. 

οιά εtσιν fl Επιτηδεύουσιν cϊν-&ρωποι, ώς 1l λεγομένη χουμέλη καl δσα δμοίως 
σκευάζεται>), Έν tατρικοίς γλωσσαρίοις μεσαιωνικο"ίς φέρεται: χουμέλι· τΟ Ciμωμον' 

(βλ. Λεξ. Du Cange f.ν λ.). 
1 Π ρίσκο u Π α ν ί τ ο υ, τα σωζόμενα, 183. 12 (ΒόΎν.) Βουλγαριστt 

med=μέλι. Πβ. Η. G e l z e r, Μέδος bei Proklos, Β. Ζ. 24 (1921), σ. 313-14 και 
Μ ί k 1 ο s i s c h- λί ίi 11 e r, Slavische Elemente (Stzb. de1· Wiener Acade1nie 
~~-~). , 

Βυζαντι·νώ"\' τροφαί καί ποτά. 

βλησκούνιν 14, 6. 
βλlτα 65, 16. 
βολβοi 73, 8. 
βοvκκάκρατον 10, 14. 

βούλβα 28. 4. 
βράβvλα S2, 16. 
βράκαvα 65, 21. 
βvζαστερδν &ρνiν 23, 2. 
βωλίται μύκητες 76, 1. 

γαζέλια 26, 10. 
γαλακτάeιοv 23, 2. 
γαλακτίτης b6, 18. 

γαλεοi 58, 4. 
γαλούλιοv 23, 2. 
rαeάeιον-γαρερδν 16, 7. 
γαρδούμιοv 31, 16. 

γάρος 15, 19. 
γέρανοι 47, 7. 
γλvκάδιοv 17, 6. 

γλvκίδιν 87, 1. 
γλvκύσματα 85, 2. 
γλvκόμηλα 77, 11. 
γλvκοπάλαιοι olvoι 97, 2. 

γογγύλια 69, 10. 
γομφάριο?J 56, 7. 
γόvδης 09, 1. 
γρα?Jiiτα 84, 8. 

reιβάδια 56, 4. 
reoiιτa 13, 21. 

rveiν 14, 19. 
δαμασκηνd 82, 12. 
δαvκlα 69, 9. 
δελφάκια 27 • 10. 
δενδeογάληvος οίνος 99. 7. 
διπλοσφοvγγiiτον 42, 4. 
διπλοτήγαvοv 54. 9. 
δούλκιοv 7, 1. 85, 1. 
δουμάκιv 23, 8. 
δeόσαλλις 99, 7. 
δeουπiiται έλαίαι 10, 8. 
δωeάκηvοv 83, 18. 
έγγeαύλεις 55, 7. 59, 3. 
έγκelδες 90, 18. 
έκζεστΟv 22, 3. 
έλαφοκυ?Jήγια 26, 5. 

Εvτερα 40, 3. 
έvτεροκαeδιοσvκωτοφλέγμονα 29, 16. 

eντεeόκοιλα 29, 18. 

eξεφ{J.Cι. φα 41, 7. 
lορταστικit 35, 14. 
l:πlδειπνα 84, 15, 
l:πικόeμιον 29, 6. 
έπιμελlδ~ς 84, 2. 
έeέβι?J#οι 72, 9. 
έρv-IJ.ρίνοι 54, 7. 
εϋκρατοv 106, 7. 
lφτit 22, 3. 
(έ)χέλvα 58, 9. 
έχίνοι 62, 10. 
i'ψημα 81. 14. 86, 13. 98, 1. 

lψητδv 2:2, 3. 
ζαφορd: 20, 4. 
ζουλάπιv 105, 1. 
ηδvσμα 16, 14. 
ήπατοπνεύμο'Ρα 30, 1. 
#ασόρροφον 107, 4. 
1J.ερμαλατέα 13, 12. 
#έρμια 72, 11. 
{}λασταl. έλαίαι 10, 8. 
ffρίa τα 68, 5. 
ΙJ.ρίσσαι_ 55, 8. 

#ρvμβόξvλα 13, 8, 
#Vννοι 57, 2. 
'ίvτvβα 69, 1, 
lοζούλαπο"' 105, 11. 
lσχάδια 79, 7. 
καβάκα 42, 14. 
κάβοvροι 62, 3, 
καλαμάρια 61, 1. 
καvέλλα 17, 10. 
καvvαβούρι?J 73, 3. 
καπήρια 94, 28. 
κάππaρις 12, 5. 
κάπω?J 42, 13. 
κάραβοι 61, 16. 
καρlδαι Gl, 14. 
καρvαβάδιv 17, 4. 
κάρυα 76, 18. 
καρvδιΙτον 90, 13. 
καρvόφvλλοv 18, 9. 
καρωτδν 69, 10. 
κάσταvα 77, 3. 
κεράσια 82, 7. 
κεστρείς 56, 8. 59, 6. 
κιβαρδν ψωμΊ.v 7, 10. 
κι?Jάeα 68, 19. 



110 Φα(δωνος I. Κουκουλέ 

κι-vνάμωμοv 17, 7. 
κιvvαμώμοv olvoς 105, 14, 
κιτeίiτοv 91, 8. 105, 18. 
κιτeι-vοπούλλι'Ι' 491 4. 
κίχλαι 45, 18. 

κλιβαvίται lieτoι 25, 2. 
κ-vίδη 61, 5. 64, 9. 

κοιλιόχοeδα 29, 18. 
κοκκωvάeια 77, 5. 
κολίαι 57, 6. 

κολλύeια 93, 19. 
κολοκάσια 75, 13, 
κολοκύviJιv 'ίΟ, 7. 
κολvμβάδες έλαίαι 10 3. 
κο( 'V )διμέvτο-v 17 1 ' 
κο'Vδίτο-v 104, 12. 
κοπτη 90, 3. 
κόττa 42, 13. 

κοvκκία 71, 12, 20. 
κοvκκούβα 79. 16. 
κούμαeα 84, 2. 

κοvμφιαστό κeέας 36, 13. 
κοveκούτη 14, 10. 

κοveοvπιαστό κeέας 36, 14, 
κοχλίαι 68, 13. 

κeαμπl.'V 67' 8. 
κeασiiτον λαγομαγείeεvμα 25, 9. 
κeασί(ο)'V 96, 3. 

κeοκάτη μαγειeεία 19, 24. 
κeόκος 19, 22. 

κeομμύδιa 70, 19. 

κevστάλλιφα σταφύλια 80. 5. 
κτέ'Vια 62, 5. · 

κvδω-vίiτον 90, 14. 

κvδώvια 8(), 13. 83, 22. 
κvδωνίτης οΊνος 10i. 18. 
κvμιyόΙJ.εeμον 106, 10. 
λαβράκια 56, 4. 
λάγαvα 92, 14. 

λαγη-vάπιδα 78, 14. 
λάlJ.υeος 72, Β. 
λακέeτa 57, Ι. 
λακτέντον 23, 2·. 

λαλάγγια 93, 12. 
λάπα#α 65, 17. 

λαπάeα 29, 14. 

λαeδl..., 37, 15. 

λαχανόγουλον 68, 2, 
λάχανον 67: 6, 

λαψάνη 65, 17. 
λεπτοκάρυα 77, 1. 

λεπτολάχανα 63, 7. 
λιτρόμηλα 78, 3. 

λόβιο, 71, 7. 
λοκά'Vικα 40, 3. 

λοvπινάρια 72, 11. 

μαγειρεία 1Β, 4, ύποσ. 1. 
μαγείρευμα 71, 1. 
μαγιούλιον 6'!:1, 4. 

μαζιζάνι(ο)'v 70~ 17. 
μαλάχη 60, 9. 

μανιτάeιν 75, 18. 
μαρα1Ν.iτον 107, 3. 

μαραfΝτης οlνος 106, 1. 

μαρτζαπiiς 91, 16. 
μαστιχiiτο-v 105, 18. 
μέδος 108, 8. 

μελά'Vουροι 54, 8. 
μελίγαλα 107, 6. 

μελίκρατον 107, 7. 
μελίπηκτο'V Sfi, 5. 
μελιτηρU 86, 7. 
μεσοvέφ(!t1' 23, 8. 
μέσος liρτος 7, 8. 
μέσπιλα 84, 1. 

μηλίτης οlνος 102, 16. 

μijλον Άeμενικδν 83, 17. 
μ.ijλον Περσικό, 83, 19. 

μηλοπέπω'V 82, 8. 

μιμαίκυλα 84, 2. 

μον{}vλευτδς 30, 6. 

μονόκυ#ρον 9, 20. 02, 8. 
μοσχοκάρυδο, 18, 10. 
μουρούνα 58, 7. 
μουστόπιττα 88, 14. 
μούστος 98, 1. 
μουχτεeό'~' 27, 3. 
μποvκοvβάλα ι~. 14. 
μποvκριlς 107, 1. 
μποvλ'Ι'τού'Ι'α iS3, 15. 
μπροσφάϊ 9, 13, 

μvζή#eα 7, 19. 
μύλλοι 59, 7. 
μveτίτης olyoς 102, 14. 

Βυ'ζαντιν&ν τροφαί καί ποτά. 

'fάeκαι θ8, 6. 
yεiJ(!O'V 40, 3. 

,ησσαι 48, 13. 
,όστιμος 16, 13. 
ξιδίiτο-ν 26, 2, 
ξινόμηλον 78, 6. 
ξvλοκeάμβη 68, 16. 
οlνάeι(ο}'v 96, 3. 
οlνόμελι !04, 6. 
οlνοiίττα 88, 13. 
&κτάποδες 61, 5. 
&λόσκοeδον 24, 8. 
όμύδια 62, 6. 
Οξύγαλα 95, 18. 
όξωτοi lχ-&Vς 58, 13. 
όπτομίνσου μίνσος 6, 9. 

όπτοeeοφητιl φα 41, 6. 
Ο'(!-νι1J.ες Ί-νδικοl. 43, 17. 

l/ρ'Ι!ιffες Παιό-νω-ν 44, 2. 

lfe-νις 42, 13. 
Οeτύκια 45,·~8. 
Ο'στeεα 62, 7. 
οVλοβί'Vα 104, 5. 
( 6 )φeύrιο'V 67, 7. 
όφτιl 22,'..,3. 
όψάeια 53, 5. 
Οψάeωrες 59, 1. 
παγούeια 62, 4. 
παλαιό-&ερμος ol'Voς 101, 3. 
παλαμίδα 56, 12. 59, 3. 

παλούδι-ν 94, 28. 
πα'Vάδα 13, 14. 

πάπια 48, 13. 
παραγεμιστός ao, 6. 
πο.σπαλiίς 36, 22. 
;:ιτασπάλη 14, 18. 
παστa δψάρ<α 58, 13. 

πάστελλος 87 ι 4. 
παστιλλάeιος 87, 1;), 
παστομαγεeεία 13, 19. 
πεπό-νι'V Si, 8. 
περδίκιν 44, 17. 
π~eιστεeaί, περιστερόποvλλα 43, 18. 
πεelχvμα 15, 12. 
πεταλίδες 62, 6.-
.πετει'Vός 42, 11. 
πηκτη 28, 14; 

πί'V'V(l 6:l, 9. 

πιπεeάδες 26, 2. 
πιπεeίiτος ol'Voς 104, 17. 
πισσάeιο'V 72, 10. 
πιστάκια 77, 3. 
πλεκη} 31, 1. 

πλύμμα 28, 3. 
π-νικτd κeέατα 33, 21. 
π-νικτιΧ φα 41, 7. 
ποδοκέφαλα 29, 1$. 

ποvσκάeιος 73, 1. 
πeαικόκιο-ν 83, 17. 
πeοδόeπια 6, 8. 11, 2. 
πeοκοίλι 28, 8. 
πeοσφάγιy 8, 12. 

ράφα'Vοι 69, Β. 

eέγγαι 60, 6, 
eοδίτης οlνος 105, }6. 
eοδόμελι 107' 6. 
eοtδια 80, 13. 84, 8, 
eοσίiτος οl-νος 105, 16. 
eουπάδες έλαίαι ι ο, 10. 
ροφητιl φα 41, 5, 

evζ6γαλο'V 95, 7. 
eύμματα 92, 13. 
σaβofJea 15, 15. 
σάκχαρ 87, 2. 
σακχαeο.πλακού'Vτες 87, 2. 
σαλδαμάeιος 58, 15, 
σαλσίκια 40, 8, 
σaπέρδης' 59, 8. 
σaχαeό-&εeμο'V 105, 5. 
σεvκλογοtίλια 67, 3. 

σηπίαι 61, 4. 
σησαμοiίς 89, 8. 
σίκεeα 103, 1. 
σιλίγνιο'V 7, 7. 
σίραιος 102. 19, 
σκορδiiτο'V 24, 6. 
σκόμβeοι 57, 2. 59, ::1. 
σμaeίδες 54, 7. 
σοιλίγοveδα 29, 18, 

σοvγλιταeέα.28, 5. 
σπανάκι 05, 14. 
σταφιδίτης ol'Voς 102, 18. 
οταφιδόχνοτος λαπάeα 30, 7. 
σταφύλι-ν 79, 17. 
στάχvς 23, 7. 
στeοv1J.όμηλα 77, 12. 

111 



112 

στeόβιλοι 77, 4. 
σvάκι'Ι' 58, 2. 
σiίκα 79, 2. 
σvκομαγiς 91, 23, 
σvκωτόκοιλα 29, 18. 

σvκωτοφλέγγοv'Vα 29, 17. 

συναγρίδα 56, 12. 
σvφάϊ 9, 14. 
σφαχτd 22, 14. 

σφουyγατεeΟ'V 42, 1. 

σωλ1]νες 62; 4. 

ταγη-vιστιi ψd 41, 4, 
τaeιχευτοi ίχiJ.Vς 5~, 13. 
ταωνες Μηδικοl 44, 2. 
τεη~άγγοvρο'V 69, 7. 
τεiίτλα 66, 21. 
τζύeοι 57, 3. 59, 3. 
τηγαν'iται 9~, 20, 
τρσ:yανός, τράγος 15, 9, 
τριγλiν 5U, 5, 
τριχαίοι 55, 9. 

τριψίδιν 17, 9. 

τe,ομητd φα 41, 5. 

τevγό'Vι'V 45, 16. 
τρωyάλια 7Β, 2. 
τσερδέλλα 56, 12. 

τveεψητοi ζωμοi 9, 24. 
ϋδ,.α 74, 8, 
iιδeόμελι 107, 7. 
(ύ)δροσUτον 105, 16. 

Φαίδω·νος Ι. Κόυκουλε 

Vσκα 57, 7. 
φάβα 71, 12, 
φακη 72, 7. 
φασια'J'οi 46, 14, 
φασούλιν 71, 6, 

φάσσα 46, 20. 
φλεψία 93, 2. 

φοι'J'ικίτης οl11ος 102, 18. 
φοi:νιξ 46, 4. 84, 7, 
φουκiiς 10±, 5, 
χαβιάeι11 11, 4. 
χαληλiτζ 87, 17. 
χeιeομύλι(ο}-v 15, 8. 
χε-v-vία τα 48, 18. 
χηβάδια 62, 6. 
χij-vες 48, 14. 
χοιρ,ι-vομαγειeεία 27, 5. 
χοιeοβότανο-v 75, 9. 
χοιeομέρ,ιον 40, 1. 
χό-vδeος 15, 9. 

xoeδi} 30, 11. 
χοeδόκοιλ~ 30, 1. 
χουμέλη 107, 16. 
χeυσολάχανa 65, 6. 
χeυσόμηλα 78, 7. 
χevσοστάφυλα 80, 7. 
ψafJ.ήeι'V 94, 14. 
ψωμiv 7, 5. 

ψοτιieιχα 11, 17. 
dJτiς 46, 6. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

• 

Ο ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ";\.ΔΗΝ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

οι μέχρι τούδε &σχοληitέντες μΕ τΟ εlκονογραφικΟν {}έμα τf1ς εlς τΟν 

"~δ ην καΛtόδου του Ί ησου, της συν1l%ως καλουμένης 'Αναστάσεως, διέκρι

ναν δύο κυρίως τύπους αUτοίJ 1
• Τούτων Ο πρ(i)τος, χωριζόμενος ε·[ ς δύο 

nαραλλαγU.ς έλάχισtα &λλ 1Ίλων διαφερούσας, nαριστάνει η'τν σκηνΎ1ν συμ

φιδνως πρΟς ηΊν &πόκρυφον δι1iγησιν τού Νικοδ1lμου 2 , dλλcl κατU τρόπον 

άπλοϋν, μf τα <1πολύτως μόνον απαραίτητα πρόσωπα. co τύπος οΊSτος 

πλουτιζόμενος συν τψ zρόνφ μΕ περισσοτέρας γραφικU.ς λεπτομερείας, 

λαμβανομένας πύ.ντοτε έκ της διηγ1lσεως του Νικοδ{Jμου, ψ&άνει, κατΟ: 

τους χρόνους των Παλαιολόγων, εlς ηΊν μεyαλυτέραν αυτοϋ &ν(λπτυξιν, 

Οπότε &nαρτίζεται 1l πολυσύν%ετος καl πολυπρόσωπος σκην1], tΊ)ν δποίαν 
έξιικολου{tουν να εικονίζουν κα%' δμοιον τρόπον και κατ&. τους μετα ηΊν 

<1 Αλωσιν χρόνους. Ή ανεπτυγμένη και πολυπρόσωπος αUηl σύν{}εσις &πα

τελεί τΟν δεύtερον τύπον tf]ς &ρχικης δω.ιρέσεως το'ί1 εiκο·νογραφικοϋ 

{}έματος. 

Είναι φανερΟν Οτι &μφότεροι ot τιJποι ούτοι σκοπΟν εχουν να εικο
νίσουν πιστίδς αUτΟ τοϋτο τΟ γεγονΟς της εlς τΟν "-4.-δην καitόδου tού 

Σωτ1)ρος, ιbς τ:U 8κ1tέτει 1l δι{Jγησις τοϋ Νικοδ1)μου. Δια τΟν λόγον δΕ αU
τόν, νομίζω, δτι ούτοι {}cl ·!]δύναντο '\'{); δνομασ{}ώσιν «ίστορικοί», Τού

τους, ό\ς γνωστόν, χρησιμοποιοϊ:~σι καl οί ζωγράφοι εlς τ<Χς τοιχογραφ(ας, 

τΟ: ψηφιδωτά, τιl.ς μικρογραφίας των χειρογράφων, δπως καl εlς τΟ:ς φο

ρητUς εlκόνας του Δωδεκαόρτου, δι&. η) ν παράστασι ν της 'Αναστάσεως 

τοϋ Χριστο-ί1 , 

Ό _χαρακτηρισμΟς ούτος τcΟν tστορικfiη' τύπων είναι &παραίtητος, 

διότι, Πλ1)ν αUτών, ύπάρχει και U.λλος τύπος τού εLκονογραφικοU -&έμα-

1 Βλ. τ!όλευταίον Μ α ρ. Σ ω τ η ρ ί ο υ έν Πρακτικοίς της Χριστια·νικijς 

Άρχαιολογ. 'Εταιρείας, περιοδ. Γ', τόμ. Β', 1933, 115 κ. έξ. 

. 2 C:. Τ i s c b e η d ο r f, Evangelia apocr)'pha, fκδ. 2α. Lipsiae, 18'lG, 323 
κ. έξ. 
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τος, έλάχιστα μέχρι τοίiδε Ε.ξετασ{}είς, καl τlιν διευκρίΥισιν του Οποίου' 

σκοπΟν έ:χει 1i παροίΊσ(~ μελέτη. 

~----~==~--------------~~ 

;:r----
Εtκ. 1, Ή 'Α νάστασι.ς. Μικρογραφία τοϋ ύπ' άρι-&. 1 κόJδ. 

τijς Μ. ΊβΎιρων έν ·Αγ. "Ορει. 

~a τύπος ούτος, του όποίου μέχρι τοiiδε Εχρησιμοποι1l{}ησαν δύο μό

νον παραδείγματα, 1Ί μικρογραφία του ·Uπ! &ριit. 1 κώδικος τfις ~Αγιορει
τικής Μονής Ίβ1]ρων 1 (Εtκ. 1) καί ή φορηη) εiκο>ν τοu Μουσείου τού Λέ-

ι Άπεικό'\-'Lσις ε[ς τό φωτΟγQ. λεύκωμα Γ. τ σ ί μ α R π. π α π α χ α τ ζ ι-

~σ ύμνοί,ογ. είκονονογραφ. τύπος τijς είς "4-δην κα{}όδου τοϋ 'Ι.ησοϋ. 115 

νινyραδ 1 (ΕΙ. κ. 2), διαφέρει τών ϋ.λλων κυρίως ώς :τrρΟς τi}ν πο:ράστασιν 
-roU ?lησου. ~ο Σωη)ρ, δηλαδ1), εικονίζεται έ:πl ·Uψώματος πατων τΟν "~δην 
ύπΟ μορφ1lν άλυσιδέτου γέροντος (κWδ. !Ιβ{ιρων) καl έ:χων τετ-αμένας 

τιΧς χείρας, γύρω δΕ α\Jτου 
τά συν1)~η πρόιJωπα τfις 

σκηνf)ς, Δ α β ί δ, Σολομών, 
Πρόδρομος κ.λ.π. !Επίσης 

παριστάνονται καl δ ~Α

δCιμ καl 1l ΕVα ύψοϋντες 

ίκετευτικώς τας χείρας πρΟς 
tOY Σωτf]ρα. ·π ουσιό)δης 

λοιπΟν διαφορα τού τύπου 
-rού-cου &πΩ τους Cίλλους συν

ίσταται κυρίως εί.ς τΟ Οτι ό 
ΧριστΟς δΕν σύρει έκ τής 

χειρΟς τΟν Άδιlμ 1\ καl η)ν 

Εϋαν, δ πως ε!.ς τΟ: ς συνl'J~εις 

παραστrίσεις, &λλ ~ έκ του ύ

ψηλοl! λόφου, ε·πι τοϋ δ

ποίου ϊσταται, τείνει πρΟς 

τους έν τψ c'~δη τUς χεί

ρας καλών αυτούς. 

'Ήδη δέον να εξετασ1JΏ 

ποία Τι σημασία της παρα

στάσεως καl ποίαι αί πηγαί 

της. 

•π πρώτη σκέψις cθ-ιl 1lτο 

y(ι σχετίσω μεν t1)V παράστα

σιν ταύτην μΕ τΟ ύπό τι ν ων 

ύποστηριχ~Εν καl τελευταί-

Εtκ. 2. Ή 'Ανάστασις. 
Εtκιi.Jν εν Λένιyραδ. 

ως Επαναληψ&fν ύπΟ του Grabaι·, δτι εiς ηΊν άπεικόνισιν τής εlς τΟν 

δ ά κ η, 'Ιστορημένα Ε'όαγγέλια τijς Μονijς Ίβήρων Άγ. 'Όρους, Ά-δ'ήναι, πί·ν. 1 
καl ιν Πρακτ. Χρισt. 'Α.ρχ. 'Εταιρ8ίας, "Εν-δ'' δ.ν. σ. 116, εtκ. 3. 

1 Άπεικόνισις Εν Ο. \'\Τ η 1 f f- Μ. Α 1 p a t ο f f, Denkιn[ler der Ikonenma· 
lerei, Hellerau bei Dresden, 1925, σ. 77, εtκ. 28. Έπίσης εν L'art byzantin chez 
les Slaνes, Deuzieme recueil dedίe a la memoire de Th. Uspenskij, Paris, 1932, σ. 
158, εtκ. 52. Ή μικρογραφία τοϋ ΒατικανοU κόJδ. Urb. 2, 1l άναφερομένη Ε·ν 

Πρακτ. Χρι·π. Άρχ. '_Εταιρ. "Εν{}' ιi·ν. 117, δf.ν ιiνήκει εtς τΟ·ν τύπο·ν τούτον, άλλ' 

είς τους προηγουμένόυς, Βλ. ιiπεικό·νισιν παρό. G. S t ο r η a j ο 1 ο, Minίature 

de1le omilie dί Gίacomo monaco e del evangeliario greco Urbinate, Roma, 19101 

πίν. 90. 



Α. S'υγγο.πού1.οv 

'Ί~δην καitόδου τοϋ Ίησοϋ δέον νcl διακρίνωμεν δύο zωριστα επεισόδ~α: 

τΟν Ίησοi:·ν itριαμβευη'ιν πατοiiντα Επl του ".~δου καl τΟν Ίησουν λυ

τρωτΊ)ν σύροντα Εχ τη; z.ειρΟς τΟν 'Αδάμ) πολλάκις δΕ καl τfιν ΚUαν. Τα 

δύο ταi:1τα Επεισόbια εlς τCις μέχρις 1lμών διασω{}είσας παραστάσεις εl

κονίζονται όμου, ό βεβιασμένος δμως τρόπος της προσαρμογης αυη'.Ον 

Ί'iγαγε τΟν Grabar, δπως καl U.λλους πρΟ αυτοί!, εl; τΊ~jν σΥ,έψιν μΊlπως 

dρχ.ικώς ταίJτα εlκονίζοντο χωριστα και δτι κατόπιν συνεχωνεύ{}ησαν 

εLς μίαν ένιαίαν παράστασιν 1
• Οϋτω {t(ι επρεπεν ό Cοτασχολών Ίlμάς 

τύπος ν' ανταποκρίνεται εLς; τΟ πρfί')τον επεισόδιον, τΟν Ίησοίιν δηλα

δ1'ι {tριαμβευτfιν πατοiiντα ι:Ον ''...:'~δην. 'Αλλ' ή χειρονομία του Ίησου 

τείνοντος τ(ις χείρας καi. καλούντος τους f:ν τίρ ''.~δη αποκλείει μίαν τοι

αύτην δρμηνείαν. 

ΤΊ)ν καταγωγ1lν καl τiιν εξΊ']γησιν τοϋ περi ού πρόκειται tύπου δέον 

ν' &ναζητ1lσωμεν &λλαχού. 

Βεβαίως επι μόνων -cών δύο παραστάσεων, περl ών &νωτέρω Εγένετο 

λόγος, βασιζόμενοι δΕν -&α Ί1το δυνατΟν νc'ι εξηγ-)lσωμεν τΟν τύ:πον τού

τον, διότι καi 11 μικρογραφία της Μ. ΊβΊ)ρων (ΕΊκ. 1) καl 11 εlκ(;)'\' του 

Λένιν"{ραδ (Εtκ. 2) ε'ίναι ηι·1]ματα μεyαλυτέρας καl πολυπλοκωτέρας συν

-&έσέως, εκ τΥις' όποίας &ντεγρrίφη 11 κεντρικ11 μόνον παράστασις. 
ΚUτυχf'Ος όλόκληρον τfιν σύν-&εσιν ταύτην διέσωσε μέχρις 1lμών μία 

σχεδΟν ουδόλως μέχρι το'\Ιδε Εξετα'σ{tείσα μικρογραφία τού υπ' clριit .• f)50 
κώδικος τής Έ-&νικfις Βιβλιο{1{1κης τών Παρισίων, περιέχοντος Εκλογ1lν 
λόγων του Γρηγορίου Ναζιανζηνού καl &.ν1lκοντος εiς τΟν 12ον αlώνα 2 

(ΕLκ. 3). ΕΙ.ς τi]ν μικρογραφίαν ταύτ'ην, η όποία χρησιμεύει cl>,ς δπικεφαλiς 

ε1ς τον Α' λόγον του Γρηγορίου ε1ς το Πάσχα (Migne, Ρ. G. :15, 396 κ. 

έξ.), εικονίζεται Ε ντΟ ς του κεντριγ,οii ι:ετραγώνου Ίl 'Ανάστασις κατα τΟν 

τύπον περ(που τfΊς εtκόνος τοϋ Λένινγρuδ (F.\κ. L). Ό Ίησους ιστάμενος 
Επl λόφου καl πατών επι τίϊJν τε'Ιιrραυσμένων πυλrίηι του C/_.ι~δου, τείνει 

&.μφοτέρας τΛς χείρας, fuς να καλi) πρΟς έαυτΟν τδν 'Αδc'iμ καi ηlν ΚUαν, 

εύρισκομένους εlς τΟ &.ριστερΟν τψ 1~εατή μέρος τ1)ς συν1~έσεως, μΕ τιlς 

χείρας ύψοΊψ,ένας Lχετευτικcί>ς. καl τΟν Δαβίδ, ΣολομG)ντα καi Ιlρόδρο

μον, ίσταμένους κατU τΟ δεξιΟν μέρος τη; ε'ίκόνος. Γύρω της κεντρικ·fις 

ταύτης συνitέσεως ι'Jπrlρχουσιν Οκτ6) εικονίδια ε'ίς τρεϊς δπαλλ1Ίλους ζώ

νας, Εν τΟς τίδν όποίων παρίστανται τα έξης : 
'Άνω, κατα τUς γωνίας, ''Αγγελοι ίπτάμενοι καl τείνοντες τός VπΟ 

τού l.ματίου καλυπτομένας χείρας των JCρΟς τΟν Ίησοίiν τfις ανωτέρω πε-

Ι Α. G r a i) a r, L'eιnpereur dans l'art b)'zantin, Paris, 1936, 246 κ. έ'ξ. 

.1! Η. Ο m ο η t, 1\-Iίniatnι·es de!i plns anciens manuscrits grecs de la B:iblio~ 

theqιιe Nationale, 1-'arίs, 1929, ~ίν. CVII. 2. 

Ό ύμ-νολογ. εLκο·\'Ογραφ. τύπος της εiς "~δψ.- Χα-&όδου τοϋ 'Ιησοϋ. 117 

ριγραφείσης κεντριχ{ίς εlχόνος, εΊς δε τΟ μέσον ιέσσαρες Άρχάγγελοι 

κρατοϋνιε:; τcl Οργανα του Πάitους, τΟν Σταυρόν, δηλαδ1l~ η\ν λόγχην, 
τΟν χάλαμον μΕ: τΟν σπόγγον κ. λ. π. Εlς η'ιν μεσαία ν ζcδνην, έχατέρωft-εν 
της κεντρικής σκηνή:; της 'Αναστάσεως, παρίστανται dριστερα αί Λf υρο-

Εtκ. 3. 'Α·νάστασις. ΛΙικρογραφία του ύπ' c'ιρι-&. 550 κώδ. 
τ1ϊς 'Ε{}ν. Βιβλιο-&1]κης τ&ν Παρισίω·ν. 

φό ' δ ~ ' ' 'Α ' ) Ε' ' ' ' ' ροι και εςια οι ποστο cοι. ~ις την καtω τελος ζωνην, κατα μΕν τα 
" " ,Q ακρα ανυ-ρωποι κρατούντες λαμπάδας, κατιl δΕ τΟ μέσον νεκροi. dνιστά-

μενοι και τείνοντες ίκετευτικcίJς τc'ις χείρας πρΟς τΟν 'lησούν τfίς κεντρι
κής παραστάσεω;. 
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Τ11ν δλην μικρογραφία ν πλαισιώνει κδσμημα διακοπτόμε'\'Ον εlς τας 

τέσσαρα; γωνίας ·UπΟ δίσΎ.(J)'\' περικλειόντων dνU. μίαν ·γυναιΧείαν (;)'προ
τομΙ)ν 1. Τέλος εtς η'ιν ϋ.νω πλει•ριlν τfΊ; μιχρuγραφίας εικονίζονται δύο 

Ciν{}ρωποι δεόμενοι. 

Βεβαίως πολλU. ταιν στοιχείων τf\ς πολυπροσ(;"!ΠΟυ α{1 τfι; συν{}έσεως, 

tδίως ε.iς η)ν κεντρι<Ωlν παράστασιν, βάσιν fχουν τoiJ; 1στορι~ωUς τύπους 

ηϊς εLς τΟν ".?-δην κα·-&όδου, περL τών δποίων &νωτέρω Εγένετο λόγος, 

τοιJς Εμπvεομένου; d-τ.Ο ηΊν Uπόκρυφον δι1'1Ί'ησιν του Νικοδ1lμου. Πολλαl 

δμως dπΟ τιlς σκηνι/.; niJν γύρω εlκονιδίω'' είναι Εντελίί:Jς 'ξέναι πρΟς n~Jv 

dπόκρυφον ωJη\ν Οι Ί)γησι ν. Θα Επερίμενέ ίlς να εϋρη ηΊν πηγ1Ίν τών 

εl.κόνων τούτων εtς τόν λόγο·ν του Γρηγορίου εlς τΟ Πάσχα, τοϋ όποίου 

ή περιγραφείσα μικρογραφία δ.ποτελεϊ, <0ς &νωτέρω ε'ίπομεν, nlν Επικε

φαλίδα εις τΟν ΠαρισινΟv κώδικα. Ουδεμία δμως σχεδΟν &νταπόκρισις 

ύπάρχει μεταξ'ΙJ τΊϊς μικρογραφίας καi τού λόγου. 'Αλλαχου συνεπώς δέον 

ν' dναζητ1lσωμεν η)ν πηγ1Ίν, Εκ τfις όποίας Εμπνέεηιι 1°1 &πασχολοVσα 

1]μάς μικρογραφcα. 

Πράγματι, δλα σχεδΌν τlt στοιχεία της συν1~έσεως ταύτης ευρισκο

μεν εΙ. ς τ1Ίν ύμ νολογίαν τfις Κ υριακfις τού Πάσχα, και lδίως εLς τΟν κατd 

η)ν έορη)ν ταύτην ψαλλόιιενον Κανόνα τού 'Ιωάννου ΔαμασχηνσU. 

ΚαL είναι μΕν &λη{}ες δτι καl δ ΔαμασκηνΟς Εν πολλοίς Εμπνεέται 

&πΟ τους δύο λόγους του Ναζιανζηνού εlς -τΟ -Πάσχα, &λλ&.. τd. δάνεια 

ταυ τα είναι Cί..σχετα πρΟς τα μέρη τού Κανόνος τα χρησιμεύσαντα c1Jς βά~ 

σις δι&.. η)ν Εξεταζομένην είκονογραφικ1Ίν σύν{}εσιν 2• 

01Jτω δυνάμε-&α ν<l Κα1.9"-Ορίσωμεν τα Εκ τής ύμνολογίας τfις Κυρια

κής του Πάσχα προελitόντα στοιχεία τfις απασχολούσης Ίlμάς συνitέσεως 

κατα τΟν κάτω{}ι πίνακα 3 : 

I τας τέσσαρας ταύτι:ι.ς προτομό.ς ό Kondakov fξηγεϊ ώς ,-τροσωπο:ποιήσεις 
των τεσσάρων U.νέμων σημαινούσας η'τν εlς. τά πέρατα τοϋ κόσμου ψ&άσασα·ν δόξαν 

τ·i'jς 'Αναστάσεως. Ν. Κ ο n <l a. k ο f f, Histoire de l'art byzantin considere princi .. 
pa.lement dans les nιίniatures, trad. 1\-Ι. Tra\\'in~ki, Paris, 188β-91, ll,95. Εi.ναι δ
μως πι{}α,•ώτερον Ο τι αύται έχουσι διακοσμητιr.όν μiiλλο·ν χαρακτηρα καl {Μ έπρε

πε νά σχετισ{}ώσι μi: τιiς ιiναλόγους προτομιi; τό.ς εύρισκομένας εlς σειρό.ν δλη·ν 

ελεφα·ντίνων κιβωτιδίων καί τό.ς δποίας ό Β r e hi e r έν Gazette des Beaux arts, 
1930, 274_, ι:J.:ποδεικνύει δ.·ντίγραφα δ.ρχαίων '\'Ομισμάτων. 

2 Td δάνεια ταύτα τοϋ Δαμασκη'\•οϋ σημειc;yνει ό Ν ι Χ ό δ η μ ο ς, Έορτο

δρόμιον, Βενετία, 1836, 418 κ. έξ. 

3 Οί fντΟς ,-ταρε,·-&έσεως U.ρι-&μοL κα'ι τΟ :παρ' α1ιrοiJς γράμμα παραπFμπου'\' 

εtς τ1)ν σελίδα κα\. τi]ν στ1ιλην τοϋ Πε'\•τψ'.οσταρίου, iiκδ. Βενετίας 186U. 

~ο ύμ'\•ολογ. είκονογραφ. τύπος τfjς εl.ς "4δην κα{}όδου τοU 'Ιησοϋ. 119 

!Η:ΕΟΥΣ 

Περιβαλλόμενος υπο φωτεινου δίσκου (μικρογρ. 'ΙβΊlρων) καl τείνω'\' 
tUς zεϊρας: < ..• Χριστόν lξαστράπτοντα καί, χαίρετε, φάσκοντα .. . ~ (2α). 

Πατc7η' Ε.πl του 
0

'-1-δου (μικρογρ. 'Ιβ1lρων): <<, •• iJ·ανάτφ {}άvατον πα

τιίσας» (lβ). 

ΟΙ Δ!ΚΑ!ΟΙ 

t: Οί ταίς τού "'4-δου σειραίς συνεχόμενοι δεδσρκότες πρΟ.; τΟ φWς ... t>(2β). 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ 

«ΣVν Άρχαγγέλοις ύιινψJωμεν Χριστού η)ν dγάατασιν>) (9α). 

ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ-ΜΑΘΗΤΑΙ 

«Αί μυροφόροι γυναίκες /JρfJρov βαfJέος iπιση'iααι πρΟς τΟ μ1ι·ίJμα ... 
άπελtlοiiσαι κηρύξατε τοίς ω)τού μαiJηταίς» -(5α). 

ΝΕΚΡΟΙ ΑΝ!:ΕΤΑΜΕΝΟΙ 

«, .. τοίς έν τοίς μν1}μασι ζω1)ν χαρισάμενος» (lβ). 

ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΤΑ ΛΑΜΠΆΔΩΝ 

ιι: Προσέλ{}ωμεν λαμπαδηφόροι και συνεορτάσωμεν ταίς φιλε6ρτuις τό.
ξεσι . .. » (2β). 

"Ως καl ανωτέρω ε'ϊπομεν, πολλα τών στοιχείων τfις συν·θ·έσεως, τα 
όποία αναγράφονται εLς τΟν ανωτέρω πίνακα, εύρίσκονται καL εiς την 
ύμγοyραφίαν, dλλα και ~Lς η)ν διΊ]γησιν τοϋ ΝικοδΊlμου. Τουτο δμως Εξη
γείται εύκόλως δταν Εχη τις Uπ' δψιν δτι και 1l υμνογραφία Εμπνέεται 
άπΟ την dπόκρυφον ταύτην δι1lγησιν. Ξένα πρΟς τ1)ν dπόκρυφον αύηlν 
πηγην στοιχεία είναι κυρίως οΕ 'Αρχάγγελοι \ τα Uπ~ α-Ότcί)ν κρατο-ύμενα 
Οργανα τοϋ Πά·θ-ους 2 , αί Μυροφόροι, οι 'Απόστολοι και τέλος οί ό:ν{}ρω-

1 Εlς τ1lν διήγησιν τοϋ Νικοδrπιου ή μ'\•εία Άγyέλω'\• εlναι €μμεσος, έξαγομέ
νη μόνο'\' U.:πΟ τ1lν είς ωJτοUς παράδοσιν τοίί Σατα'\•d ύπΟ τοϋ Ίησοϋ, 'ί'\•α τόν 
κρατώσι δέσμιΟ'\'. Τ i s c h e η d ο r f, "Εν{}' U.ν. 329, VI. 2. Περt 'Αρχαγγέλων 
ούδεις γί'\•εται λόγος. 

2 Καt ή περt Σταυροϋ μνεία παρά τψ Νικοδ1ιμφ είναι εμμεσος. 'Ο 'lησοϋς 
ιiπ.οτει,•όμενος πρΟς τους δικαίους έ,, τφ "4-δυ λέγει: «Δ ε ϋ ρ ο μ ε τ' ε μ 0 ϋ 
π α ν τ ε ς δ σ ο ι δ ι ά τ ο ϋ ξ ύ λ ο υ (δηλ. τοϋ δέ,•δρου της ζωης) ο {i 11 ψ α
τ~ ο υ τ ο ς (ό 'Αδάμ) ε{} α ν α τ ώ {}η τ ε· π ά λ ι ν γ ά Q ύ μ aς δ ι α τ ο ύ 
ξ υ λ ο υ τ ο ϋ σ τ α υ ρ ο ϋ π fL ν τ α ς ε γ ω ι δ ο ύ ά '\' ι σ τ ώ '\'». τ i. 
S c h e n d ο r f, "Εν-&' d·v. 330, VIII.l. Ή μνεία αίίτη είλ•αι ή πηy1] τώ'\• παρα-
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ΠΟL μετ α λαμπάδων. Οl1δεμία, νομίζω, δύναται να ύπάρξη (lμφιβολία δ τι 

πάνtα σχεδ(η' τιl στοιχεΙα. ταϋτα κατάγονται &πΟ τ1\ν \Jμνογραφίαν τής 

Κυριακής του Πάσχα .. Κα τα ταύτα δ τύπος ούτος τfις εις τΟν ·Ί~δηv κα-

1~όδου, τΟν Οποίον &:ντιπροσωπεύουσιν 1l μιΧρογραφία τfις lVI. Ίβ-ιlρων, 1i 
εl.κc:J'v τοίi Λένινγρυ.δ καi κατιl τρόπον πληρέστερον η μικρογραφία τού 

Παρισινού κώδ. όόΟ, λόγφ τfις καταγωγfις πολλG)ν εκ τών διακρινόνtων 

αύτΟν σtοιzείων &πΟ τ1lν ύμνογραφίαν, {}(ι Ί1δύνατο, πρΟς &ντιδιαστ:ολΊlν 

&πΟ roiι; προηγουμένους, toU; «Εστορικούς», τύπους, να Ονομασ1tιϊ «ύμνο_ 

λογικός». 

'Ήδη δμως, πϊ..ετικcΟς πρΟς τόν ύμνολuγιχ:Ον τουτον τύπον, προJtύ

πτουσι δύο σπουδαlιι ζητι1ματα: πότε, δηλαδ1l, εδημtουργΊi{}η ούτΌς καl, 

ποία ιl σχέσις αίJτοi! πρός τοiJς ίσ-ωρικοiJς τ·ύπους τfjς εlς τΟν cι~~δην κα

{}όδου. 

Τό πα/.α.ιότερον εκ τών μέχρι τοϊiδε γνωστών μνημείων, Επt του 

όποίου εικονίζεται ό απασχολών ιlμάς ύμνολογικΟς τύπος, ε'ίναι ι) μικρο

γραφία τής Μ. Ίβ{]ρων (Εlκ. 1). Διc't η\ν χρονολογίαν του κcδδικος τοιlτου 

υπάρχει &ρκετ1) διχογνωμία 1• Δύναται Ομως νc't {tεωρη1tfι πι&ανόηα

τον δτι ο-δτος &ν1]κει εlς τΟν tloν αLώνα. Αυτ1) 5λλωστε 1) μικρογραφία 

t1iς εLς τόν <I h-δην κα-{tόδου δεικνύει δ τι δ κώδιξ πρέπει νU εlναι μεταγε

νέστερος το·U δτους 1037, όπότε εμφανίζεται εlς τ1']'ν σκην1lν ταύτην δι(ι 

πρόΗην φορUν ό Πρόδρομος, ό)ς ilδίδαξεν 1iδη ό 1\H1let :5, καit' δσον εLς 

α·Unlν εικονίζεται δ Βα.πτιστΙlς, κατέχων μάλιστα κιι.:l. πρωτεύουσα ν ,<Jέσιν 

εiς τΟ δεξιό ν μέρος τ·fις συνΊ<Jέσεως. οι Α ν δ δ λάβω μεν υπ' Ο ψι-ν δη, κατ α 

τ' ανωτέρω λεχ{tέντα, 1) μικρογραφία αϋtη είναι τμfιμα μόνον τfjς 

δλης συν·itέσεως, τΊ)Jν Ο:τcοίαν δλόκληρον διέσωσεν εlς ήμelς δ ΠαρισινΟς 

κώδι'ζ, πρέπει &παραιτ1]τως -vcΊ παραδεχ1'tώμεν δτι 1~1 δλη αυτ1l σύν%εσις 

στάσεων της Ά·ναστάσεως με τΟν Χρι.στΟν κρατοίiνω Σταυρόν. Πρβ. τΟν πί·νακα 

παρ« C Jι. Μ ο r e y, East Cbristian Paintings in the J'"reer Collection, Nev.• York, 
1914, 46. Τύ. Όργανα του Πάftους r.ρωοϋσιν "Αγyελοι r-:lς τάς παραστάσεις τής 
'Α,•αστάσεως 11δη Cι.πΟ του 12ου αl&νος. Πρβ. τ1Ί·ν μικρογραφία'\' του Βατικα'\•οii 

χ{ι'Jδ. Urb. 2 (fτ. 1128) παρd. S t ο ι· n a j ο 1 ο, "!!:ν-θ-' &ν. π( ν. 90. Βλ, καl τΟν πίνα

κα παρ« Μ ο r e y, 'Έ,•il'' &ν. 47. 
1 Ό Σ. Λάμπρο ς, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Αt1ιο.:ι, 

Cambrίdge, 1895-900, ιι 1, ιlρι-θ-. 4121/1, δχρονολόγι,:;ι αίηΊ)ν 6.π0 του 8ου αιωνος 

Ό Η. Β r ο c k h a u s, Die Kιιnst in den Athos- Klδstern, Leipzig, 1891, 225, 
κ;αl αύτΟν dκολουitων ό Μ ο r e y, "Εν-&' d.ν. 49, 6.π0 τοϋ 11ου. Ό G. λl i l l e t, 
Iconograpbie de lΈYαngile, Parίs, 1916, 13, κυμαίνεται μεταξU του 10ου -χαl τοϋ 

lloυ, &ν Υ.αt παλσ.ιότερον, fον Α. Μ i c h e l, Histoire de l'art, Ι. 1, 283, fτοπο-&έ~ 
τ ει α υ τΟν είς τΟν 11 ον. 

i! G. Μ i 11 e t Sν ~'lonuments Piot, ~~ 1895, 209. 

Ό ύμνολογ. είr.ονογραφ τύπος ηϊς είς 'Άδην r.αftόδου τοϋ 'Ιησοί). 121 

SδημιουργΙ]~-η εϊς fπο;ι.}ιν παλαιοτέρα ν του ι ι ου αl:cΩνος CH ΕποχΊ) δε α1Jηl, 

αν δΕν ε'ίναι προγενεστέρα, Π(iντω:; εLναι ΊΊ Ιδία με εκε(νην κατα τΊ\ν 
όποί.αν καl o'L ίστορικοt ηJποι ιfι; εl:;; τΟν C/1~δην κα-&όδου Ελαβον tΊ\ν σχε
δΟν όρισιικΊ~]ν u:Uτών μ.ορφΊlν. CH εποχΊ~J αϋτη συμπίπτει με τΟν 9ον περί

JtΟU αfώνα. 

Ό &πασχολιlηι Ί)μάς ύμ νολογι κΟ ς τύπος δύναται να ~εωρη{}ίJ βέβαιον 

ΕLκ. 4. Ή κά{Ι·οδος του Ίησοii εtς τόν "4-δην. Μικρογραq;ία το·U ύπ' άρι1}. 
20 κώδ. τf]ς Έftν. Rιβϊιιο-θ·ήκης των Παρισίω''· 

δτι εδημιουργJl·&η παραλλ1]λως πρΟ; το\1ς 'LστορικοUς τοιούτους, cl)ς δεικ
νύουν τουλάχιστον ίόρισμένα στιηχεία τοίi κυρίως -Η-έματος (στιίσις Χρι
στοίi κ.λ.π.) tU Οποία δεν ε{ιρίσκονται εlς εκείνους. 

~" ' 'Αλλ&. τα στοιχεία άκριβ6)ς ταύτα πωζ εδημιουργ{ι~ησαν η πόΊ<tεν 
ε Ληφ{tησαν ~ 

Τα πρότυπα α.Uτών δυνάμε&α ν' &νεύρωμεν εl:ς η)ν Lδίαν πηγ1jν, εκ 
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τfις όποίας πι-&ανά)τατα Εi-.Ίlφ{}ησαν τc'ι στοιχεία τών ίστορικάη• τύπω1•, 
δηλαδ1J εlς τΟ:ς μικρογραφίας η7ηι λεγομένων λα'ίκών Ψαλτηρίων μf: ηΊν 

παρασελίδιον εί'.κονογράφησι ν. 

Πράγματι, ε'Lς μίαν μικρογραφίαν του εLς ΤΊ~Jν όμάδα ταύτην d.νllκον

τος κώδ. 20 τfjς ΈιC).νικής ΒιβλιοΊ1-·Jlκης τών Παρισίων, άντιγράφου γενο .. 
μένου κατc( τΟν 1 Ο ον α'Lώνα έκ πρωτοτύπου πολ υ παλαιοτέρου, ε·ι5ρίσκο
μεν τΟ: κύρια στοιχεία του &πασχολοίiντος Ίlμdς τύπου (ΕLκ. 4). Ή μικρο
γραφία αϋτη, χρησιμεύουσα πρΟς εiκονογράφησιν τού Ψ αλμοϊi 106.13,14: 

«Καi lκέκραξαν πρΟς Κύριον fν τψ fJλίβεσ&αι αύτούς, καl lκ τώ1• dγαγ

κc/)γ αύτδ!η· l!σωσεγ αVτοVς καl Εξ1jγαγεν αVτοi•ς Εκ σκότους r.αl. σκιάς {fα. 

γάτου καi τοiις δεσμο·ι~·ς αύτώ1• διέρρηξεy», εικονίζει τα έξΊlς: ΕLς τΟ μέσον 

τΟν Ίησοiiν περιβαλλόμενον .UπΟ φωτεινών &.κτ(νων, Ορitιον καl πατοίiντα 

επι του u1~δου, τΟ Cίvω σώμα του όποίου κρύπτεται Οπισitεν σαρκοφάγου, 
εγε(ροντα δf: δια τ1lς δεξιάς τΟν' Αδάμ, fνψ ηlv &ριστεραν τείνει πρΟς 

τοVς ίκετικώς σπεύδοντας πρΟς αUτΟν δικαίους, οΊ Οποίοι εξέρχονται οlκο
δομιjματος 1. 

'Έχομεν .λοιπΟν εlς ηlν μικρογραφία ν tαύτην τι να τώ" στοιχείων 

του &πασχολοίiντος ήμάς ύμνολογικοίi τύπου, δηλαδ1Ί τΟν Ίησοϋν πατοί'ν
τα fπl τού Υ 4-δου, περιβαλλόμενον ύπΟ φωτΟς και καλούντα το'LΙς εν τψ 
<I .:\δ Υ ~ ' " ' ' ~ , ~" η, οπως επισης εχομεν και τους ικετικώς δεομένους δικαίους, οί όποίοι 

ε χρησίμευσαν άσφαλώς όJ; πρότυπον διcΊ. τΟν ~ ΑδCιμ και τi}ν ΕίJαν εlς τΟν 
ύμνολογικΟν τοϋτον τύπον (Πρβ. lδίως εlκ. 1). 

Έξακολου{}οϋντες ηlν fξέτασι ν τών λαϊκών Ψ αλ τη ρ ίων εύρ(σκομεν 
και (J.λλα &κόμη στοιχεLα του ·1lμετέρου τύπου. Οϋτως εtς μίαν μικρογρα

φίαν του fv Μόσχα περιφ1iμου l.Jfαλtηρίου Χλουδι6φ, του &ρzαιοτέρου 

της Ομάδος tαύτης, χρησιμεύουσαν πρΟς εΊκονογψiφησιν του Ψαλμοί! 

81.8: «'Ανάστα, δ Θεός, κρίνον η)ν γijν», συναντώμεν U.λλα σχετικCι στοι
χεία' (Εtκ. 5). 

~ο Ίησοίiς εΙκονίζεται και πάλιν δρitιος, περιβαλλόμενος ύπΟ φω
τει νου δίσκου καt πατών έπl. τής κεφαλ11ς του "~δου, εlκονιζομένου ύπΟ 

μορφ1lν πελωρίου κα{}ημένου πι'Ιq,Ίlκου (;) eo Σωηlρ ηlν μΕν δεξιUν τείνει 
εiς σχfjμα εUλογίας, δια δΕ tfις &ριστεράς σύρει tΟν 'Αδάμ Ενώ &ντιστο(

χως εiκονίζεται 11 Ε1Jα δεομένη. 'Η μικρογραφία αϋτη Έι vdι καi &π Ο 
Clλλης &πόψεως έ-vδιαφέρουσα, διότι δύναται 'ίσως νCι fξηγ1]συ τΟν ύψη-

1 Ο m ο η t, "Εν{}' άν. :ι:ίν. l~XX\!II. 20. Σχεδίασμα καΙ. παριl J. Τ i k k a
n e η, Die Psalterillustration ίηι Mittelalter, Helsingfors, 1895, σ. 61, είκ. 78. 

2 ElκOn• οι:αριl Ε. Κ ο c t e c k a j a έν Seminarium Kondakovίanum 2 1928 
πίν. ΙΧ. 3. , , ' 

cσ ύμ\•ολοy. εtκονογραφ. τύπος της είς "h.-δην :ι.α1Jόδου τoii 'Ιησοϋ. 123 

, , •1 ο'φον Ε πι του όποίου <ίσταται ό 'lησοίiς εiς τUς εtκόνας του ύμνο-
, .. ον . ' 
}.οyικοϋ τύπου, Lδίως εlς τi1ν μικρογραφίαν τfiς Μ. Ίβ1lρων (~iκ. 1). Θα 
Ίίtο δηλαδ1'j δυνατΟν να ύποτε-&·tl δτι δ ύψηλΟς ο·ύτος λόφος ειναι, πι{}α
νιότατα, περαιτέρω ΕΊ;έλιξις τής πελωρ(ας καitημένης μορφής τοίi <I ..--~δ ου 
εtς nlν μικρογραφία ν τοV Ψαλτηρίου Χλουδcl)ψ (Εiκ. 5). Αί δύο α·U τα ι 
παρασtάσεις, και ή τοίi Πα

ρισινου κόJδ. 20 (Εtκ. 4) και 

1] του Ψ αi. τηρίου ΧλουδοJφ 

(Εtκ. 5), έξηγοUν Επίσης τ1'γν 

διάταξι ν του 'Αδαμ καl τής 
ΕiJας εLς τΟν απασχολούντα 

Ίlμάς τύπον. Οϋτω πρΟς nlv 
μικρογρ. του Ψαλτ. Χλου

δι;,φ (Εlκ. 5), με τον 'Αδ<'ιμ 
και tΊlν Ε.Uαν έκατέρωitε-v 

,;oU 'Ι ησοϋ, &:ντιστοιχεί 11 
μικρογραφία τijς Μ. Ίβ1jρων 

. (Εtκ. 1), 1] και &ρχαιοτέρα 

τijς σειρiiς. Προς τον Παρι

σινον κώδ. 20 (Εtκ. 4) aν

τιστοιχούν 11 εlκJ)ν τοίi Λέ
νι νγραδ (Ei κ. 2) και ή μι

κρογραφία του Παρισινού 

κόJδ. 550 (Εtκ. 3), με &μφο
τέρους τους πρωτοπλάστους 

κατU τΟ &ριστερι)ν μέρος τf}ς 

συν{}έσεως. 

Ε'ίπομεν &.νωτέρω δτι τΟ 

παλαιό,;ερον παράδειγμα του 

απασχολούντος 1'1μιiς ·Uμ'\'Ο

λογικού τ·ύπου τΎjς 'Αναστά

σεως ε-lψίσκεται εlς τΟν κώδ. 

τής Μ. ΊβΎιρων (Εtκ. 1}, δ 

Οποίος &ν1lκει εtς τΟν 11ον 

Είκ. r). Ή κά{) οδος του 'Ι η σου εtς τΟ'\• "4-δην. 

.:Ιlικuογραφία το·U Ψαλτηρίου Χλοuδc!Jφ 

εν Μόσχ~. 

πιitανώτατα αlώνα και είναι μέρος μόνον τής δλης συν-&έσεως. Ε'ίδομεν 
δμως δτι ε;lς τ1~1ν μικρογραφίαν αϋηlν ύπάρχουσιν 1lδη καl στοιχεία έχ 
τών U.λλων, τcO-v ίστορικών δηλαδ1), τύπων τής 'Αναστάσεως. Τοιαύτα κυ
ρίως είναι οί βασιλείς Δαβlδ και Σολομών, δ Πρόδρομος καi ot Προφήται. 
'Αλλδ. καl περl αϋηΟν οϋδεμίαν &σφα.λΎj Ε-vδειξιν Εzομε-v δτι προήλitον 
ε~ τώ-v ιστορικών τύπων η 0.-v δΕν ύπfjρχον dρχικώς εLς tΟν ύμνολογικΟν 
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τσιοiΊτον. Μνεία Lδιαιτέρα αύτών δΕν γίνεται είς ηΊν ύμνογραφίαν ,της 
Κυριακ'ίϊ; τοϋ Πάσχα, ιΟς δεικνύει ό ανωτέρω παρατεitεlς πίναξ. Τουτο 
δμως δΕν είναι Επαρκ1Ίς Ενδειξις, διότι Εκεί δf.ν γίνεται μνεία ιδιαιτέρα 
οlιδf. τών πρωτοπλάστων, τών Οποίων Εν τούtοις Ίl παρουσία εLς ηΊν σύν
iJεσι ν ταύτη'\• εΙ ναι άπαραί τη τος. <Ώστε μΕ βάσιν τcl. μέχρις ήμι'ϊιν διασω
itέντα παραδείγματα τοίί τύπου τούτου, οVδΕν δυvάμε-&α να ε'ίπωμεν 
μετ(ι 1<}ετικόtηtος ΠEQl tώV UtΟιχε(ων, tc'.t όποία (iρχιΚό)ς άπεtέλεσαν αυ
τόν. Είναι ϋ.λλωστε ΕκτΟς πάσης &μφιβολίας δτι εlς τα μέχρις 1\μών δια
σω&έντα παραδείγματα του 15μνολογικοii τύπου fχουσιν εϊσχωρ1lσει και 
στοιχεία τών ίστορικώv τύπων, oL Οποίοι ήσιτν καl οί Επικρατέστεροι. 

το 'ίδιον δύναται να λεχitύ καΙ. περl. τfjς &ρχικfjς μορφfjς τfjς συν-&έ
σεως, 11 όποία μΕ τα μέχρις 1)μών διασωitέντα μνημεία δΕν ε'ίναι δυνα
tΟν ν' &ποκατασtα-&fi Ενtε}.)tlς, διότι &σφαλcVς αϋtη 8χει Επηρεασ1.~η &πΟ 
το1ς ίσtορικοlις τύπους 'Α ναμφιβόλω;; Ιδέαν αUτfις Οπωσδ1lποτε σαφή 
μiiς δίδει ο] μικρογραφία τοϋ Παρισινοϋ κιδδ. 550 (Εiκ. 3). Δύναται δμως 
να {}εωρη{}fi βέβαιον δτι Εκεί 1) εiς μικρα tετραγωνίδια διαίρεσις τfjς 
Ολης συνitέσεως δΕν είναι ή Ωρχικ1l, άλλ' Οφείλεται εl.ς μεταγενεστέραν 
διασκευ1lν. 

'Ήδη είναι άνάγκη νcl Εξετασif] ή σημασία του τύπου τούτου. 
E1t{}iJς Εξ &ρχfις δέον να παρατηρη1~iί, δ τι οiiτος δΕν 8χει σκοπΟν να 

έξεικονίσυ αUτΟ τΟ γεγονΟς της εlς τΟν" ~δη ν κα-&όδου του 'Ι ησου, ώς τΟ 
περιγράφει 1l &πόκρυφος δι1Ίγησιςτου Νικοδ1iμου. Τ1)ν 8ξεικόνισιν του γε
γονόως τούτου παρέχουσιν οί rί.λλοι τύποι, τοUς Οποίους δια τΟν λόγον &.
κριβώς αUτΟν ιi)νομάσαμεν ίστορικούς. Νομίζω δτι σκοπΟς του ύμνο
λογικού ηJπου ε'ίναι να παρασηlσυ μόνον τ1)ν Lδέαν της' Αναστάσεως καΙ. 
τijς Εκ tαύτης &πολυτρώσεως του &ν-&ρώπου. ΑίJτη U.λλως τε Ίl iδέα τfΊς 
'Αναστάσεως καΙ. &πολυτρώσεως &ποτελεί σχεδΟν τΟ -&έμα τfις ύμνολογίας 
τ1iς Κ υριακΊiς του Πάσχα, η Οποία καl Ενέπνευσε τΟν τύπον τΟν άπα
σχολούντα ήμάς. <Ότ:ι τΟ πρ&:γμα Εχει οϋτω δεικνύει κυρίως ό τρόπος 
τfις &πεικονίσεως του Ίησοίi, δ Οποίος, ι~)ς καt άνωτέρω ε'ίπομεν, δΕν σύ
ρει τΟν 'Αδάμ, &λλU. τείνει τclς χείρας «χαίρετε, φάσκwν» καt καλών τοlις 
((ταίς τοV "4δου σειραίς αυνεχομένοvς» εl.ς nlν &πολύτρωσιν. 

c'Οτι δ ύμνολογικΟς οίiτος τ·ύπος δΕν προτί-&εται νc'ι παρασηlση α1ιτ0 
τΟ ίστορικΟv γεγονΟς τfjς ε'tς τΟν "1'~δην κα-&όδου, δυνάμε-&α να συναγά
γωμεν και &πΟ Ciλλην &κόμη &ξιόλογον Ενδειξιν. ΔΕν Vπάρχει δηλαδη 
-ι.&.νέν, κα{}' δσον τοVλάχιστον γνωρίζω, ~αράδειγμα t11ς άπεικονίσεως του 
ύμνολογικοίi τούτου τύπου δ.ντl τών ίστορικών εiς τας διακοσμ1lσεις τών 
εκκλησι6Ίν 1] εlς τιiς εlκόνας του Δωδεκαόρτου, δπου, παρ' δλην τ+ιν 
&φαίρεσιν καΙ. τ·1lν σχηματοποίησιν, o'l. ζωγράφοι φροντίζουν Επιμελώς νιi 
παραστΊ~jσουν μΕ δλην t1~Jν δυνατΎιν άκρίβειαν τα Lσtορικα γεγονότα τής 

~ο ύμ,•οJ.ογ. εlκο>•ογραφ. τύπος τijς εlς "4-δην κα-&όδου τοϋ ~Ιησοίi. 125 

Ε , γ 'ε/ ικ1]ς ίστορίας Καl -&α Ίlδύνατο 'ίσως να παρατηρη-&fί δτι δ τύπος 
υα ) ' v • , ~ c ~ ' ι <1 

< , υcπάρχει επl της εl.κόνος τού Λενινγραδ (Εικ. 2), η εικοη ομως 
συ το':> J " , ~)λ' ~ ' 

" 'φ' ΕνΌς μΕν δΕν &πετέλει μέρος τού Δωδεκαορτου, α' εκρεματο 
αυτη α c , c ~ , - c , "ψ ος 

_cι , τα τα εκ Χορού Εκκλησίας, cυς δεικνυει η ε πι της ετερας ο _εc 
πιυ·ανω - ~<.. "~ ,, "' ~ ' ~ ' - ι' εtναι 

'στασις τη..- Πεντηκοστης, ει; αΛλ ου δε π οι. υ απεz.ει απ ο του '\α 
"αρα , , , '" , Wu1ff ι 
βέβαιον δτι αϋτη είναι εργον τού 12ου αιδ'JνΟς, ως νομι~ει Ο • 

Εiκ. 6. Ή 'Αγάστασις τοϋ 'Ιώβ Μικρογραφ(α του Κ(:)δ. Palat., 230 Fν lίj 

ΒιβλιοΙΗικη του Βατικανού. ('Εξ rlνεκΜτου φωτοyραφιας.) 

τέλο,.. ιι(α (iλλη σειρU. σχετικcλν παραστάσεων Ενισχύει nlν ήμετέ-
'='~' '-' '" '~δ'δ' 

c '{}εσιν δτι δ UιινολογικΟς ο'ί1τος τυπος σκοπον εχει ν α1tο< ωσ'tl ι 
ρ αν υπ ο . , , Α c , 

εl.κόνος τ1lν lδέαν της ~Αναστάσε~ς και ι')~ι τ~ Lσtορικ,ον γεγο~ο~. , ι π~ρι 
' ' ) ο'γος παραστάσεις χρησιμευουσι προς εικονογραφησιν ενος χωριου ων ο • , , c 

- β β) ίου τοi::, Ίώ[3 δ που γίνεtω λόγος περL Άναστασεως, εχοντος ως 
του ι ' ' , , , .,. ~ κ' 
'ξ~ . «Γέγραπται δε αVτόν (τΟν Ίc";1β) πάλιναναστηαεσ{J.αι με~9· ων ο υ-
ε ης· ' - Ν ' Σ -

• ' σιν» ('If(}[) 42 18) Κατr'ι η) ν έρμηνειαν ίου l 'ικητα ερρων, ριος ανιστη , · , , " , _ _ ~ 

ό ΊQ)β 1~' &ναστη{}ί} η κατU. ηlν Δευτεραν παρουσιαν η «εν τψ καιρ~ τ~υ 
aταυροίι», δηλαδ·Υι κατα τΊlν κάθ·οδον τού Ίησοϋ εις τΟν c/~δη; μετα τη:' 

Σ ' ' 'Εκ τών δύο τούτων §ριιηνειf7ιν oL εlκονογραφησαντες τα ταυρωσι ν · -· ~ · , _ c , 

χειρόγραφα του 'ΙΟJβ 1'1κολού{}ησαν η'ιν δευτέρα'\' και σ~νεπως ~1 παρ~
στασις Εσχετίσ{}η μΕ τίl.ς εlκόνας της Flς τΟν <'J'~δην κα{}οδου του Σωτη-

1 ·\V;tι 1 f f ~Α 1 p a t ο f f, 'Έ,•-&' ιlν. 264. " , , 
.2 Ν~ κ τ1 τ α' ς Σ ε ρ ρ ω ν παρd Μ ί g n e, Ρ. G. 93, 464~5, οπου η ερμη

νεία φέρεται έπ' Ονόματι του Όλυμπιοδώρου. 'Ότι είναι, fiργ_ον τού Νικ~τα Σερ
ρ&·ν βλ. Α. Ε h 1- 11 a r d έ"ι' Κ. Κ r .u 111 1) a c h e r 1 Ίστορια της Βυζαντινης λογο

τεχνίας, μετ. Γ. 2:ωτ11ριάδου (Βιβλ. Μαρασλη), Ι. 424, 432. 
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0 01 , , 

ρος. υτω, πραγματι, εις n\v ι.ιικρογραφίαν τοϋ Βατικανού κώδ. Palat. 
gr. 230 (φ. 245) (Εtκ. 6) ο Ίησοϋς εικονίζεται κρατών σταυρον καl διευ
{}υvόμενος πρΟς δεξιά, στρέφων δΕ πρΟς &.ριστερU καΙ. τείνων την χείρα 
προ' ς το' ν 'Ι' Ισ ' ' 'ζ ' Ο'' ' ' ' ' ' -ω J και την συ υγον του εξερχομενους απο σαρκοφαγον, ενφ 

εΙς τΟ δεξιΟν μέρος τfις μικρογραφίας δύο U.λλοι νεκροL Εγείρονται &πΟ 
&.νάλογον σαρκοφάγον. Είναι φανερΟν δτι 1l μικρογραφία αίiτη Εχει ύπο· 
στη, cί)ς πρΟς η\ν παράστασιν τοίι 'Ιησοϋ, η1ν Επtδρασιν τών ίστορικ(:ϊ:")ν 

Εtκ. 7. 'Η ιiνάστασις του 'Ιώβ. 1Ιικρογραφία τοϋ κώδ. 1231 εν τfι Βι
βλιο'111Jκ11 το·ϊt Βατικανοi). (Έξ d:νεκδότου φωτογραφίας). 

τύπων τfjς 'Αναστάσεως, ό)ς διδάσκει 1l σύγκρισις πρΟς τ1)ν μικρογραφίαν 
του ΕUαγγελίου τfις Συλλογής Freer καi t(Ον όμοίων πρΟς αύηlν ι. Ή 
λεπτομέρεια δμως δη ό ~r ησοiiς δΕν κρατεί εκ τfις χειρΟς τΟν 'Ιώβ, δ πως 
εiς τοiJς Lστορικους τύπους, U.λλ' άπλcΟς τείνει αυτ1lν, δεικνύει ηlν σχέσιν 
τfι; μικρογραφίας ταύτης πρΟς τΟν ύμνολογικΟν τύπον. Τ1ιν σχέσιν 
ταύτην εύρίσκομεν &κόμη στενωτέραν εiς ηlν μικρογραφίαν τ1~1ν εiκονο
γραφούσαν τΟ α{ηΟ χωρίον του Ί01β εLς τΟν ΒατικανΟν Κ(δδ. 1231 (φ. 
453α) (Ε'ίκ. 7). 'Εκεί ή παράστασις τοϋ 'Ιησού μf τCις χείρας 1)πλωμένας 
' ' ' ειναι πανομοιοτυπος με τΟν ύμνολογικΟν τύπον. ΆριστερCι ό ΊΟ)β καi 

δεξια ό Σολομci1ν καi είς ϋ.λλος Προφ1lτης (;) εLκον(ζονται εχοντες τους 
πόδας εντΟς σαρΧοφάγου. Δfν δύναται, νομίζω, νιi ύπάρξυ &μφιβολία Οτι 

1 Μ ο r e y, 'Έν-θ·' &:ν. πίγ. VI! καl σ. 52 κ. f'ξ. εlκ. 25, 27. 
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ή τελευταία αϋτη μικρογραφία εlιρίσκεται εγγύτατα πρΟς τΟν lιμνολογι

κΟν τύπον τfις Ά ναστάσεως καt δτι εμπνέεται &μέσ ως εξ αυτοί'. 

~a σχέσις αϋτη τών εν λόγφ μικρογραφιά'Υ\r πρΟς τΩν &πασχολοiiντα 

1]μ.ά:ς τύπον αποδεικνύεται δχι μόνον &πΟ ηlν γενικiιν μορφ1)ν, άλλα καi 

άπΩ τU.ς λεπτομερείας. ~ο 'Ic!Jβ και 1) σύζυγός του εlς ηlν μικρογραφίαν 

τοϋ Βατικανού κι(Jδ. Palat, 230 (Εtκ, 6) εΙ ναι περίπου ο 'Αδciμ κα\ Ειiα 
τi\ς μικρογραφίας τοϋ Παρισινοίi κώδ. 550 (Εiκ. 3) καl τijς ε1κόνος τοϋ Λέ
νινγραδ (Εtκ, 2), ό δε Ίο1β ε(ς τi]ν μικρογραφίαν του Βατικανοίi κώδ. 1231 
(Εtκ. 7) Εχει ηlν 'ίδίαν περίπου στάσιν πρΟς την Εϋαν τοίί Ψαλτηρίου 

ΧλουδοJφ (Εtκ. 5), πηγΊ\ν, ως ε'ίδομεν, του ύμνbλογικου τύπου τi\ς 'Ανα

στάσεως, Τέλος δ Σολομο1ν του Βατικανοίi κόJδ. 1231 (Είκ. 7) εΙ ναι δμοιος 
προς τον Δαβlδ τi\ς εiκόνος του Λένινγραδ (Εlκ. 2), 

το γεγονός δτι οί είκονογρcιφ1lσαντες τα δύο' ταϋτα χειρόγραφα τοίΊ 

'ΙΟ)β εχρησιμοποίησαν εlδικ(Ος τΟν ύμνολογιχΟν τύπον και Οχι τους ίστο

ρικοiJς τοιούτους, δύναται, νομ(ζω, να Επιβεβαιώση η)ν &νωτέρω Εκτε-&εί

σαν γνc\)μην 1)μών περL τfις σημασίας τού τύπου. 

Τέλος δέον ν' &πασχολ1lσυ ημας Εν &κόμη σχετικΟν ζ1lτημα. Δια ποίον 

λόγον εύρίσκομεν τΟν τύπον τούτον χρησιμοποιούμενον άφ~ ένΟς πρΟς 

διακόσμησιν του εlς τΟ Πάσχα λόγου του Γρηγορίου Ναζιανζηνου είς τΟν 

Παρισινον κώδ. 550 (Εtκ 3) καl &φ' έτέρου έν uρχjj του Εuαγγελίου εiς 

τον κι(>δ, τiΊς Μ. Ίβ,jρων (Εtκ, 1), 
Είναι γνωστόν δ τι εLς πο!ιλd. Ευαγγέλια χειρόγραφα Εν dρχf1 τού κατd. 

'Ιωάννην παρίσταται μετU. 1\ πρΟ τής προσωπογραφίας τού ΕVαγγελιστοU 
ή εLς <' ~δου κά-3-οδος εlς χωριστi1ν εLκόνα 1, δπως Επίσης εLς U.λλα 11 
'Ανάστασις τί{}εται υπεράνω τού 'Ιωάννου εLς μίαν σύνΊtεσιν 11 • Τούτο 

γίνεται διότι &κριβώς 11 &ρχΊl του ?-tατα Ίω(ί.ννην άναγινώσκεται, (Ι~)ζ γνω

στόν, κατU. ηlν Κ υριακ1~ιν του Πάσχα. Είς τ (ι ς παραστάσεις ταύτας ή' Ανά

στασις εχει πάντοτε, κα-3-' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, τΟν ίστορικόν τύ

πον, ουδέποτε δf τΟν απασχολούντα Ίlμ&.ς Vμνολογικόν. Έξ U.λλου εϊς τα 

χειρόγραφα τα περιέχοντα περικοπUς του Ε{Ιαγγελίου κατα την σειράν, 

κατα η)ν Οποίαy &ναγινcΔσκονται είς η)ν Έκκλ".;σίαν, καl έπειδ1l, (~1ς γνω

στόν, 1) σειρU. αϋτη &ρχίζει μf τα πρίδτα Εδάφια του κατα Ίάννην, τάπο

τελοϋντα τΎιν περικοπiιv τfις Κυριακ·-ϊlς του Πάσ ι..α, εUρίσκεται 8ν &ρχύ 

του δλου χειρογ_ρciφου fι εLκOnr τfις 'Αναστάσεως. Τοιούτον παρcίδειγμα 

1 Βλ. προχεLρως τΟν ΒατιΧα·νΟ·ν κώδ. Urb. 2 παρCι S t ο r n a j ο 1 ο, 'Έ'\·-&' 
αν. πί~·. gQ-91. 

ΙΙ Βλ. Sπl nαραδείyματι, τΟν κώδ. 3 τijς Μο'\'iις του Μεγάλου Σπηλαίου S·v 
'Αρχαιολ. Δελτίφ, 4. 1918, Παράρτημα, σ, 65, είκ. 20. 
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είναι τΟ Εύαγyέλ.ιον η1ς Μ. Ίβιlρων περL τής Εν dρz.ij του οποίου μι,κρο..: 
γραφίας (Εlκ. 1) πολUς λόγος Εγένετο έν τfi παρούση μελέτη. 

'Αλλ' 1l μικρογραφία αϋτη &:ν1Ίκει, Wς ε'ίδομεν, εlς τΟν VμνολοΥικΟν 

τύπον, &ποτελουσα μάλιστα καl τΟ παλαιότερΩν αυτοί:Ί παράδειγμα. Toϊi

tO σημαίνει δτι 1l έ1• λόγφ μικρογραφία &ντεγράφη έξ Ciλλου χειρ0 • 

γράφου μ1) περιέχοντος τΟ Ευαγγέλιον. ΤΟ χειρόγραφον Εκείνο -&α περι

είχεν ιiσφαλώς έκλογ1Ίν λόγων του Γρηγορίου Ναζιανζηνοί:i, δπου 1l έν 

λόγφ μικρογραφία -&ι'ι εύρίσκετο Εν &ρχίl τού πριΟτου λόγου τοϋ "Ιεράρ

χου τούτου εLς τΟ Πάσχα. Τών τοιούτων εΕκονογραφημένων χειρογράφων 

τώv λόγων του Γρηγορίου Cίριστον παράδειγμα είναι δ ΠαρισινΟς κώδ. 

550, δπου ε-6ρίσκεtαι 1l μικρογραφία) περl τfjς όποίας μακQότατος Ίlδη Εγέ
νετο λόγος (Εtκ. 3). 

Είναι Ίlδη γνωστΟν δτι οί λόγοι τοίι Γρηγορίου Ναζιανζηνού \Jπfjρξαγ 

κατδ. η1ν περίοδον τΊJς Εlκονομαχίας εν τtδν σπουδαιο-rέρων στηριγμάtων 
-rών \Jπερμάzων -rώv εlκόνων, &π' αlJτονς δε Ελαμβάνοντο πολλ?ι Επιχει

ρ(Jμαtα κατα τών εlκονοκλαστών. 'Εκ τού-ωυ δε προfjλ{}ε και 11 συη'J

-&εια Εκλογ1~1 τών λόγων το·ϋ Γρηγορ(ου ν' dναγινώσκεται εlς η)ν 'Εκκλη

σίαν κατά τινας τών μεγ(fλων εορίCΤη 1 .. ΆκριβιJJς δε 11 μικρογραφία. τοϋ 

Ιlαρισι νοϋ κά)δ, 550 (Εlκ. 3) 1) c"ιπασχολ l]σασα Ί)μ&.ς ανωτέρω, χρησιμεύει, 
ώς 1iδη εϊπομεν, (0ς έπικεφαλlς τού Αι λόγου του Ναζιανζηνου εLς τΟ Πά

σχυ. (l\'ligne, Ρ. G .. 35, 39G κ. fξ.), δ δποΤος, συμφώνως πρΟς η)ν σημε(ω

σιν του lΊαριΓιινσυ κώδ. 443, &νεγινώσκετο είς η)ν 'Εκκλησίαν κατd η)ν 

Κ υριακi]ν του Πάσχα 2• 

"Αν Εξ i1λλου Εχωμεν πρΟ δψ&αλμών Uτι 1) εlκογογράφησις τών λό
γων του ΓρηγορLου Ναζιανζηνού Εγένετο κατα τΟν 9ον αLώνα, ώς δεικ

νύουσι τα δύο παλαιότατα γνωστα εlκονογραφημένα χειρόγραφα, δηλαδ11 

ό Κ(ί)δ. 510 τfις '~{}ν .. Βιβλιο{tlί'κης τcϊ:)ν Παρισίων καl ό κώδ. 49-5V τfις 

Άμβροσιανής Βιβλιο{JΊΙκης του Μιλάνου ~ι, &α καταλ 1lξωμεν εlς τΟ 11ετι

κόν, ιΟς τουλάχιστον νομίζω, συμπέρασμα δτι ό 6μνολογικ0ς τύπος τfις εlς 

τΟν 'Ί~δην Κα{}όδου Εδημιουργ1]{tη dρχικ(l)ς, ί>να διακοσμ1Ίση τΟν εLς τΟ 

Πάσχα Α; λόγον του Γρηγορ(ου. Ο1'1δεν i1λλωι;, τούτο·:_.~ φυσικιότερον, δεδο

μένου δτι δ λόγο; ο·Uτος περιέχει γενικUς lδέας πεοl τfις δι(Χ. τής' Αναστά· 

σεως γενομένη.; &:rι:ολυτρ(6σεως, αί δποίαι εύρίσκονται και ε[ς η1ν \Jμνο .. 

1 Βλ. Α .. Ξ υ γ γ όπου λ ο ν έ'\' Έπετηρίδι Έταιρ. Βυζα'\'t. Σπουδών, 16, 
1940, 137. 

2 Ο 1n ο n t, 'Έ,•{}' &.ν .. ΕLσαγωγή, σ. 56. 

3 Μ i l l e t έ'\' λlίcbel, "Εν{}' ιlν .. 239 .. C h.. J) i e h 1, Manιιe1 d'~rt byzan· 
tin~ 2α έ'κδ. Parίs, 1925-6, 11, 621 κ. έξ. 

Ό ύμ ·νοΧογ .. είΚΟ'\'ογραφ. τ~!:πος τ1jς εlς "h-δη'\' κο:flόδου τοϋ ~Ι ησοiι. 129 

},ογίαν τfις Κυριακfις του Πάσχα εμπνεομένην καl αυτην, ό1ς c"ινωτέρω 
έλέχ11η, &πΟ τοUς λόγους του Ναζιανζηνο1\ ~ο λόγος Cίλλωστε οίiτος τοϊ:1 

fρηγορίου εLς τΟ Πάσχα συνδέεται στενιi"'.Ηερον πρΟς τ1)ν λειτουργ(αν τής 

Κvριακf\ς του Πάσχα, έφ' δσον, ό)ς ε'ίδομεν, &νεγιvc.6σκετο εlς η1ν Έκκλη

σ(αν κατα ηΊν ήμέραν Εκείνην. 
Πώς μετα ταϋτα ό ύμνολογικΟς οίiτος τύπος τής 'Αναστάσεως &-ντι

κατέστησε τοUς ίστορtκους τοιούτους εLς τα Ευαγγέλια τα περιέχοντα τας 

έγ τfι Έκκλησίq; &ναγινωσκομένας περικοπ(ίς, δπως ό γνωστΟς fίδ-η εlς 

ήμά; κώδ. 1 τfις :Μ. ~Ιβ1lρων (Εtκ. 1), είναι εVκολον νιl !iννο1lση ης, Uν 

J.άβυ ύ:7t' Οιjιιν Οτι τα πρώτα δδάφια ίoii κατα Ίωάννην, εκ του όποίου 

&ρχίζουν αί Εν τfi Έκκλησίg dναyινωσκόμεναι περικοπαι &ποτελοίΙσιν, (~)ς 

ε'ίδομεν, τΟ Ευαγγέλιον της Κ υριακfις του Πάσχα. 

Οϋτως είναι, νομίζω, δυνατΌν να δ'ξηγη{}fι ή γένεσις και ή διάδοσι;; 

τού ύμνολογικού τύπου τfις εlς -rΟν cι~~δην κα{tόδου του Χριστοίi, δημιουρ

γη{}έ.ντος Εκ στοιχείων ύμνογραφικών και σκοπΟν δχοντος να παρασηΊση 

δι' εLκόνος τ·?]ν Lδέαν ηiς &πολυτρώσεως, Εν &ντιitέσει πρΟς to.Uς ίστορι

κο.Uς τύπους, οί όποίοι εlκονίζουν αlJτΟ τοίίτο τΟ \JπερφυσικΟν γεγονΟ; 

tfις • Αναστάσεως. 
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠLΤΗι~JΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟVΔΩΝ "'Ετος ΙΖ' 9 



Ο ΠΑ ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΙ\ ΟΥΠUΛΕΩΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ' Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

eo 'Ιωάννης Θ', ό 'Αγαπητός, δ του Χαλκηδόνος, ού tiιν μν·)lμην γε
ραίρει ή ήμετέρα εκκλησία τii 18 ~Ιουλίου, διετέλεσε πατριάρχης Κων

σταντινουπόλεως &πΟ τοίi 1111-1134. ΠερL τοίι βίου καi. τών Εργων αύ

τοϊί Ελάχιστα γνωρίζομεν, τα δε πλείστα τcίJν liργων αΊJτου Εχουσι μείνει 

&νέκδοtα 1 . ΜεταξiJ τών &νεκδότων Εργων αUτοf. Ciξιαι 'tδίας προσοχής 

είναι αί όμιλίαι α..l'tτoii εΕς τα Εϋαγγέλια τcΟν Κυριακ(ίJV τoii δλου Ε:νιαυ

τοίi καί τινων έορτά'Jν. AL όμιλίαι αύται, ΕκτΟς U.λλων κωδίκων 5
, εϋρην

ται καl Εν τρισL κc6διξι τfις Ε{}ηκf]ς '{Jμ&ν βιβλιοΊt{!κης, τοϊς Vπ' &ριiJμΟν 

256, 261 καl 300 3• Tc7nι χειρογράφων το·ύτων τΟ τελευταίον, τΟ ύπ' &
ρι--&μΟν 300, &ποτελούμενον -εκ φύλλων 368 (1-358), 1-<1ρι{}μημένων VπΟ 
μεταγενεατέρας χειρΟς '1 δια μολυβi)ίδος Εν ηl κάτω Q_)g φέρει επιγραφΊlν 

cι.Του άγιωτάτου &.ρχιεπισκόπου Κωνσταντ:ινουπόλεως κυροiJ 'Ιω(.ίννου του 

ΧαλκιδΟ)ν όμιλίαι Εκάστης Κ υριακi}ς τοi1 δ λ ου χρόνου λεγόμεναι παρ" 

αlιτοϋ και &.ποσiομιζόμεναι πρΟς τΟν {}εοφιλf] συνα{}ροιζόμενον λαόν, ϋ.ς 

1 Πρβλ. Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ · Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, «'Ιστορία της Βυζαντι-~·ης 

λογοτεχ·νίας», τόμ. Α' σ. 226. Ζ. Μ α{} {λ, «Κατάλογος 'ϊστορικΟς ι:ώ'\' πρώι:ω'\• 

επισκόπω"ι' καl τ&"\' εφεξής Πατριαρχών τi)ς }Λ' Κωνσταντι-νουπόλει δ.γίας καi με· 

γάλης τoii Χριστοϋ εκκλησίας», σ. 73. Μ α'\' ο υ ΊΊ λ Γ ε δ ε (δ ν, «Πατριαρχικοl 

πίγακες», σ. 348~349. Ί ωά'\'. Σ α% ε λ'}. ί ω'\' ο ς, fγ «Εύαγγελικ(p κτ'jρυκι» 

τόμ. Ζ'. σ. 318-321. 
2 ΈκτΟς του .UπΟ του Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ Ο:,•αqερομένου χειρογράφου (εν-&. 

J.γ.) πρβλ. τ&. ύ;t' ci.ρι{}μΟν 937. 1166. 1i34t:5. 2ΓJΟ7. 2516. 3195 καi 46!18 χειρόγραφα 

ε,, τiρ καταλόγ~ ι:Οη• κωδίκων του άγίου "Ορους τού Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, τΟ {,π' 

&ρι~μΟ'\• 599 ~Λ' τφ καταλόγφ των έλλφ•ι;..ι:ΟJν χειρογρά(ρων τού C ο n s t. L i t z i
c a, τΟ ύπ' 6.ριi!-μ0ν 3l νfJς fν Χάλκη μοη]ς τ11ς Πα'\'αγίας ε,. Έπετ. τijς 'F.ταιρ. 

των Βυζα'\•τινώ'\• ΣπουδcΟν τόμ. 10, σ. 270, τΟ ύπ' clρι{)μ0ν 03 τijς μονijς της άγLας 

Τριάδος των Μει:εώρων εν Νέφ Έλλη'\'ομ'\·τ'ηω·νι τόμ. ΚΑ' σ. 318~ τΟ ύπ' &ρι{)-μ0ν 

ΧΞΖ τής εν Πάτμφ μονής τοϋ Ίωάνϊ•ου του Θεολόγου ε'\' τcp καταλόγφ -ιοίi 

'Ι ωά '\' '\'ο υ Σ α κ ε λ λ ί ω '\' ο ς, σ. 262 κα1. fί.λλα. 

J Πρβλ. Ί ωά'\''\' ο υ Σ α κ ε λ λ ί ω'\' ο ς. «Κατάλογος ι:&'\• χειρογράφων 

τfις ε~νικης βιβλιοftήκης της CΕλλάδος» σ. 46. 47 καΙ. 51. 
11 <Η 6.ρχικη 6.ρί{}μησις εν τfl κάτω l§q. κατα δκτάδια (α'~μστ'). 

~ο Πατριάρχης !{u)ϊ'Jπόί.εως Ίαιάννης Θ' δ Άγα;τητός. 131 

Εκλε'ξ(iμεγο:; συνέ{t·ετο U.πι) διαφόρων Πατέρων δγίων, Εξηγηηίιν καl έτέ

οωΥ (ινδρων ~. 

- AL δμιλίαι αίΊται, 58 τΟν &.ρι-&μόν, καταλαμβάνουσι τrλ ύπ' &.ρι-&μΟν 
1α-329β φύλλα του χειρογράφου, με{}' δ. Επεται « Έρμ ηνεία του κυροt' 

Θεοφυλάκtου Βουλγαρίας. 'Εξllγησtς εlς τα ενδεκcι Εω·{}ινα Ε{Ια~ιyέλια>f 

(φύλ. 330a -357β). ~Εν τέλει, Εν φύλλφ 357β εχει αημειόJσει ό dντtγρα

φείις· «'Ι<:τελειι/ι-&η τΟ πυ.ρΟν βιβλίο\', ·llτοι τΟ Κυριιικοδρόμιον, ;rrιρ' fμoU 

tοϋ &μαρτωλου καl τij; προσηγορίας {1να'ξίου καi. κατU συγzωρ{μπ.ω; ΘεοV 

ίερομον(ίχου Καλλίστου Εν τη σε[i{ωμίq μοη] του μεγάλου Θεοl:Ι Ύ.u.ι Σω

τf]ρος 1lμών ~lηαοί.Ι Χριστοii, τfi Εν τψ {}έματι κειμένη ηϊΊν μεγάλων ΙΙυ

λών δν τψ ,ζπδ' !.νδ. Δ'. καt οί &.ναγινόωκοντες και τcl εν αlιτQ) εσφαλ

ιιένα γνωρίζοντες διορ1'tώσατε. 'Εν μηνι Ίουνίcρ, 1lμέρq Τρίην. 

' 'l'<'ι δεύτερον τών χειρογρrί.φων τούτωϊ', τΟ ύπ' &ρι1'tμΟν 26], φέρει 
έπιγραφi~ιν ((Τοίi άγιωτάτου &.ρz.ιεπισκόπου Καηισταντινουπ6/.εως νέας: 

p{fιμης καl οικουμενικού πατριάρχου τού ΧαλκιδΟη• όμιλίαι έκάστης Κυ

ρωκi}ς τοίi Ολου z.ρ6νου και επι δεσποτικαίς, και έτέραις έορταϊς επισlΊ

μοις λεγόμεναι παρ' α1Ίτοϋ και &.ποστομιζόμεναι πρΟς τΟΥ ·-&εοφιλfι συν

α{}ροιζόμενον λαόν, llς εχλεξάμενος συνέ-&ετο dπΟ δ~ι:ι.φόρων δ.γίων Πα~ 

τέρων, έξηγητών καί Ετέρων σοφδΊν άνδρ{lη•». 

Και τΟ χειρόγραφον τούτο περιέχει τc'tς όμ.ιλίας τού Πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως 'Ιωάννου, Wς και τCις f\ιδεκα δμιλίας το ι, Θεαφυ

λάκτου Βουλγαρίας ε'Lς τα έω{}ινU. Ευαγγέλια κατU. ηΊν ΗiΊηΊν σειράν. 

το τρίτον τών χειρογράφων τούτων, τΟ {Jπ' UριΊ'tμΟν 256, Ciρχεται: 

«Τοϋ άγιωτάτου &.ρχιεπισκόπου Κωνστανtιϊ'Ουπόλεως νέας ~Ρώμης κυρου 

'Ιωάννου του ΧαλκιδΟ)ν Ομιλία εΙ. ς τΟν τελι6νην και φα.ρισαίον. Εlιλόγη

σον πάτερ» καi. περιέχει τιiς όμιλί.ας Ίωάννου Θ' κατα τl'Jν αlιη\ν σειρrlν 

και έν τέλει τΟν λόγον τοϋ Έφραiμ τοϊi Σύρου ε\.ς τΟν πάγκαλον Ίωσ{ιφ. 

Έν τέλει του χειρογράφου fχει σημειάισει ό &.ντιγρu.φεi>ς «Έ" τψ ,ζπε' 

Εγράφει τψ παρΟν βιβλίον εν τιΊ βασιλικωτάτη καi μεγciλη μοηΊ του Σω

τi}ρος Χριστοί\ 11τοι τΟ Επίκλην <ί.γίφ ~ΜετΗ(Jρcρ. 'Εγράφη δf. διΔ χειρΟς 

και εVτελοϋς τάχα δΕ fν ίερομονάχοις ταπεινΌς Χριστόδουλος:t. 

Κατωτέρω Εκδίδω εκ τΟi:Ι Κ{hδικο; 300 τής Ε{},•ιχfiς fnHjn· βι.βλιο{}Ί]

κης πίνακα τι'Ον Εν αυτ<Q περιεχομένων δμιλιιΟν τοϋ Άyαπητοi1 και η~ιν 

πρώτην αυτοίi όμιλίαν, τΊ)ν εLς τΟν τελιδνην καi. φαρισαlΌν, Ε.ξ Ί}ς δύνα

ταί τις να λάβη Lδέαν τινιi περi τcjn όμιλιc~ιν τού ιΑγαπητοϋ καl τi}ς &ξίας 

αlιτών. 

~Άξιον σημειώσεως εΙ ναι Εντ(ω{}α δ τι τΟ κείμενον τf}ς, όμιλίας ταύ

της του 'Α γαπητου, ως καΙ. τών λοιπc'Ον αVτοiΙ όμιλιών ε,, τοίς &.νω

τέρω τρισι κώδιξιν Ελαχίστας Εχει διuφορά:;, &.ναξίας λόγου. 

Έν τέλει φρον(ίι δ τι εlιzi}ς Sργον ϋU f1το U(ν αL δ. ν έκδοτοι αiΊται δμι-
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λίαι tοϋ 'Αγαπητού έξεδίδοντο πάσαι, διότι διd. τής Εκδόσεως τούτων c'ίν

αμφιβόλως {}ιJ. έπλουτίζε-cο 1) έκκλησιασηΥ.η 1lμών φιλολογία καt , -&α 
άπεδίδε-cο 1) προσ1lκουσα τιμ1Ί εlς προσωπικότη-cα δυστυχώς μέχρι τού

δε παροραitείσαν. 

1 (φ. lα-7α). «'Ομιλία -cfi Κυρωκή -cου -cελώνου καl Φαρισα(ου. Ευ
λόγησαν, nάtερ», 

"Αρχ. eH εlς τΟν -cελώνην καl φαρισcιίον παραβολη κα.L ύπό~εσις, 

&σπερ γυμνασία τις καt παραίνεσις επενοΊ){}η τοίς άγίοις Πατράσιν. 

2 (φ. 7α-14β). «'Ομιλία τ] ΚυριακιΊ τοϋ δ.σώτου. Εvλόγησον, πά

τερ». 

"Αρχ. Ά γα{}Ος μΕν ό ΘεΟς πρΟς πάντας fστi καi φιλάν{}ρωπος καl 

μακρόitυμος. 

3 (φ. 15α--21α). «'Ομιλία ΕΚ τoii κατU. Ματitαίον &γίου Ε1•αγγε

λ(ου &ναγινωσκομένη τfι Κυριακfι της Άπό~φεω. Ευλόγησαν, πάτερ». 

"Αρχ. Φοβ_ερ(ι ή 1)μέρα Εκείνη τfις δευtέρας τοiΊ Χριστού παρουσίας 

καl τfίς μελλούσης κρίσεως, &δελφοί μου. 

4 (φ, 2lα-28β) <'Ομιλία ηj Κυριακή τijς Τυροφάγου. Εi'Jλόγησον, 
πάtερ». 

"Αρχ. Ίδο·U τΟ τής τεσσαρακοσtής στάδιον ύπανοίγεται σ1lμερον 1)
μίν, &δελφοί μου. 

5 (φ. 28β-39α). <'Ομιλία τii πρά>τη Κυριακii τών &γίων νηστειών. 
ΕVλόγηmον, πάτερ». 

"Αρχ. cH άγία τεσσαρακονftΊlμερος αϋτη νησtεία, δ.γαπητοί, c'Ος κλί

μάξ τις πρόκειται ήμί ν. 

6 (φ. 39α-J5α). «'Ομιλία έκ τοϋ κατiι Μάρκον άγίου Εi'Jαγγελίου 

δ.ναγινωσκομένη Κυριακή δευτέρq. ηίJν άγίων νηστειών. ΕυJ,όγησον, 

πάtερ». 

"Αρχ. co τής άγίας τεσσαρακοστfις καιρός, &δελφοί μου, πρΟς τΟν 

δλον καιρΟν tού Ε.νιαυtού συγκρινόμενος. 

7 (φ. 45β-53α). «'Ομιλία Εκ toii κατά ΜΟ:ρκον &γίου Εi'Jαγγελίου 

άναγινωσκομένη Κυριακ'fί τρίτη τών δγίων νηστειών. Κlιλόγησον, πc:ίτερ». 

'Αρχ. ΠρωτυπίίJν κul :τροδιαγράφ(σν ό μακcf.ριος Μωϋσής τ(Jν ζωο

ποιΟν καl ftείον σταυρΟν ράβδφ τΎιν Ε.ρυ{}ρcΧ:ν διέτεμε {}ά.λασσαν. 

8 (φ. 53α-5~β). «'Ομιλία έκ τoii κατU. Μiiρκον dγίου Ι<:vαγγελίου 

&ναγινωσκομέη1 Κυριακή τετάρτη τGJν άγίων νηστειών. ΕVλόγησον, 
πάtερ). 

"Δρχ. 1\ίεσάσαντες τΟ πέλαγος, &δελφοί, τfις Εγκρατείας. 

9 (φ. 59β-65β). <'Ομιλία f.κ τού κατα Μάρκον &γίου Εi'Jαγγελίου 
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άvαγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη τών άγίων ν'Ι)στειών. ΕVλόγησον' 

:πάτερ». 

"Αρχ. Παρfιλc&εν μΕν ό χειμών, τΟ δΕ εαρ εLσ1)λι~ε καi βλέπομεν τiιν 

κtίσιν &ναi1άλλουσαν. 
10. (φ. ()6α-70α). «'Ομιλία dναγι-νωσκομένη τQJ Σαββιiτφ το-ι, δι

καίου Λαζάρου. Ευλόγησαν, πάτερ». 

"Αρχ. Του Κυρ(ου Ί1μών Ίησου Χρισtου τU.ς κατα )'1)ν διατριβιiς 

π-οιουμένου Επl σωτηρίq τού γένους ήμών. 
11. (φ 71α-74α). «eΟμιλία Εκ του κατα Ίωάννην άγίου Ευαγγελίου 

άναγινωσκομένη Κ υριακίJ τών Βα'Lων. Ε1Jλόγηιτον, πάτερ». 

"Λρz.. ΠρΟ εξ 1)μερGη• τοi:, Πάσχα Ύjλ{}εν ό ~ΙησΟ'ίις εlς Βη{)ανίαν, Οπου 

1]ν Λriζαρος. 
12 (φ. 7 4β-78α). «Tfi dγίtt καl μεγάλη Κυριακij τού Πάσχα ΕΚ τοίi 

κατU 'Ιωάννην Ευαγγελίου. ΕVλόγησον, πάτερ». 
"Αρχ. Πάσχα ίερΟν καl τίμιον έπέλαμψεν, 5) &δελφοί, σ1lμερον 
13. (φ, 78β-Η2α). «'Ομιλία λεχitείσα τfi δ.γί<& Χαl μεγύ.λη Κυριακfi 

τού Πάσχα. ΕVλόγησον, πάτερ» 
"Αρχ. Χαρ<iς fιμέρα και ευφροσύνης, &γαπητοί_. 1Ίμέρα dγαλλιάσεως 

καl σωτηρίας. 

14. (φ. 82α-85α). "'Ομιλία &ναγινωσκομένη τfi δευtέρι;ι τijς δια

καινησίμου. ΕUλόγησον, πάτερ». 
"Αρχ. ΤΟ ρq{tυμον η~uflv διεγείρων ό LερΟς καl {}εϊος &πόστο/ως λέγει. 

15. (φ. 85α-91β). </Ομιλία fκ τοϋ κατδ. Ίωάννην δ.γίου Εl,αγγε

λίου dναγινωσκομένη Κυριακή τ:αυ Θωμ<i. l!}δλόγησον, πάτερ». 

'Άρχ. Έπl τ'fί λαμπροφόρφ Κυριακή και σεβασμίq. και c1γίq, -ήμέρq. 

τfις 'Αναστάσεως. 

16 (φ. 92α~9ία). «"Ομιλ(α έκτου καtil Μάρκον άγίου Ε-ιΊαγγελίου 

δ.ναγινωσκομένη Κυριακfl τών Μυροφόρων. Εύλόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. Κα 'ι 'Ι) παρο:Uσα κ υριακΎ-ι καl δ. γ ία Ί1μέρα προσκυνηηΊ ε σ τι 

καl σεβασμία 

17 (φ. 97α-l03β). «'Ομλία έκ κατiι. Ίωάννην ό.γίου Ευαγγελίου 

άναγινωσκομένη Κυριακfι του Ιlαραλύtου. ΕVλόγησον, πcί.τερ» 

, Αρχ. ΠολλG)ν και μεγάλων ιω.κό.)ν Ί"Ι άμαρtία πρόξενος γίνεται και 

τ1)ν ψυχ1Ίν λυμαίνεται σφόδρα. 

18 (φ. 103β~112α). «•Ομιλία Εκ tού κατU. Ίωciννην άγίου ΕUαγγε
λίου &ναγινωσκομένη Κυριακfi τfί; Σαμαρείτιδος. Ι%λόγησον, πάtερ~. 

"Αρχ. Και σ_ι)μερον Ίlμίν ή τών Ευαγγελικών φρεάτων αναβλύζει 

πηγ1l καi τ:ι't. νάματα πλούσια. 

19. (φ. ll2β-118β). «'Ομιλία /;κ τοίi καtα Ίωάννην &γίου Εi'Jαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακή του Τυφλο:U. ΕUλόγησον, πάτερ». 
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"Αρz.. Τοϋ Κυρίου r.αl Θεού καl ΣωτΊ)ρος Τιμών 'Ιησού Χριστοϋ ?1ια

λεγομένου τοίς Ίουδαίοις 

~0. (φ. 118β-Ι23β). «'Ομιλία εκ του κατα 'lωάννην άγίου Ευαγγε

λίου U.ναγι'\'(Ι)σΚομένη Κυριακύ τών δ.γίων τριαγ,οσίων δέκα και δκτω 

{1-εοφόρων Πατέρων, Εύλόγησον., πάτερ», 

"Αρχ. ΜετU. τ1)ν Εορη)ν τ·f\ς ένδόξου (iναλι]ψεως τοU Κυρίου 1lμών 

'Ιησοϊ! Χριστου. 

21. (φ. 124α-132α). «'Ομιλία εκ τοίi κατύ. 'lωάνvην δ.γίου Εvαγγε

λίου ι}ναγινωσκομένη Κυριακή τής άγίας Πεντηκοστfις. ΕΜ,όγησον, 

πάτερ~. 

"Αρχ. Τfι 6σϊ.άτυ 1lμέρ([-, τ·ίΊ μεγάλη τfις Εορτή;, είστΛκει ό Ί η σους 
και Εκραξε. 

22. (φ. 132β-1.37β). «'Ομιλία εκ τού κατί< Ματ{}αίον άγίου Εi'Jαγ

γελίου &ναγινωσκομένη Κυριακή τών δ.γίων Πciντων. ΕυJ.όγησον, πάτερ), 

"Αρχ. Εlπεν ό Κύριος, πι1ς δστις όμολογι]σει f:ν Εμοl Εμπροσ.fiεν 

τcΟν &νίtριΔπιον, όμολογ1'1σω :ιι.&γc~J Εν α:Uτίρ δμπροσ-&ε-ν το·U πατρός μου του 

εν οUρανοϊς. 

23 (φ. 138α- t42β). «eΟμιλία εκ τ:οϋ κατU :Ματitαίον &γίου Ευαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακfι δευτέρq;. Ε\J/,όγησον, πάτερ». 

"Αρz.. Έπειδij τfις Ίιrείας καΙ. πρά1της και μακαρίας ζωής &πορραγέν

τες διU τ1'γν παράβυ.σιν τ:ου προπάτορας. 

2±. (φ. Η3α-148α). ,<Ομιλία εκ τοίi κατiι. ΜατiJαίον ιiγίου Εi>αγ

γελ(ου &ναγινωσκομένη Κυριακfι τρίτη. Ευλόγησαν, πάτερ». 

"Αρχ. Τής φιλαργυρίας ουδέν Ε σ τι χαλεπά1τερον και τής φιλοχρημα

τίας ουδεν ·δπάρχει δεινότερον. 

2fJ. (φ. 148α-15Jβ). «'Ομιλία ΕΚ τοίi κατα Ματ{}αίον U.γίου Ευαγ

γελίου &ναγινωσκομένη Κυριακfi τετάρτη. Ε\Jλόγησον, πr.ί.τερ». 

"Λρz. 0·\:Ιf)έν εστι τής &.δωτάκτου και καΊιrαρUς πίστεως Ισχυρότ:ε

ρον, οl:δε τfJς πρΟς τΟν ΘεΟν ελπίδος κιι.l πεποιf}{Jσεως κραταιότερον. 

26. (φ. 154β-16Οβ). <'Ομιλία εκ του κατι< Ματι1αίον ι1γίου Εi'Jαγγε
λ(ου dναγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη. ΚΜ~.όγησον, πάτερ». 

"Αρχ. Πηγ1l πνευματικr] καi. σωηiριο;- περικλύζει ήμάς U.δελφοί. 

27. (φ. liJUβ-167\J). «<Ομιλία έκ τοϋ κατα ΜατiJαϊον άγίου Εvαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακfι δκτη. Ε\Jλόγησον, :ϊτάτερ». 

"Αρχ. Οί των με/ .. ισσc'ίJν τΟ φιλόπονον καl φίλεργον -&εοφιλώς Εκμι

μούμενοι, ό)σπερ Εκεί-ναι τοίς λειμ(71σιν Εφιπτάμεναι. 

28. (φ. 168α-172β). «c0μιλία Εκ το-υ κατιl Ματ{}αίον άγίου Ε1κη:γε~ 

λίου άναγινωσκομένη Κυριακfι έβδόμτι. ΕUλόγησον, πάτερ», 

"Αρχ. Tu) καιρq_) fγ,είνο_J Π(tράγαντι τι[) Ί ησnίi -Ι}κολοΊJΊιrησαν α1Ίη~) 

δύο τυφλοl κράζοντες. 
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29. (φ. 172β-176β). <<Ομιλία ΕΚ του κατU. Ματiiαίον άγίου Εi'Jαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακfί δγδόη. Ευλόγησαν, πάτερ». 

'Άρz. co τf}ς 1iμετέρας σωτηρίας φροντ(ζων καL κηδόμενος Κύριος. 

30. (φ. 177α-183α). "<Ομιλία έκ τοίi κατa ΜατiJαΙον U.γίου Ευαγ

γελίου &:ναγινωσκομένη Κυριακfί Ενάτη. Ευλόγησαν, πάτερ}). 

"Αρχ. Καt οΙ. τοUς έαυτών φίλους σωματικώς διατρέφει ν βουλόμενοι 

και αϊσitητ'Ίlν αυτοίς παρατι-&έμιονοι τράπεζαν. 

31. (φ. 183β-189α). «~Ομιλία Εκ του κατα Ι\1ατitαίον δ.γίου Εlω:γ

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακfί δεκ.άτη. Ε{,λόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. Ύ π Ε: ρ τής 1lψίηι ψυχι κf}ς σωτηρίας δφείλοντες σπουδάζει ν, &
~ιαπητοί. 

ι 32. (φ. 189α~19Jα). <,'Ομιλία f.κ του κατα Ματ-&αίον άγίου Ε-Uαγ-
J.ελίου &ναγινωσκομένη Κυριακfi ένδεκ(.ί.τη. Ευλόγησον, πάτερ-s-. 

"Αρχ. Ποτ ε μΕν φανερ('δς διαλέγεται εν τοις ΕΊJαγγελίοις ό Κύριος 

1iμc0ν ΊησοUς Χριστός, ποτε δΕ δια παραδειγμάτων. 

33. (φ. 19Jβ -199α). «'Ομιλία εκ του κατ& Ματ-&αίον &γίου Εuαγγε
λίου &ναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη δευτέρ(t, Ευλόγησον, πάτερ», 

"Αρχ. Q{,δf:ν οϋτως οίδεν -&ολοϋν κu:.'ι σκοτ(ζειν nlν &:ν{}ρωπίνην διά-

νοιαν. 

54. (φ 199β--203α). «'Ομιλία εκ του κατlι l\1ατitαίον δ.γίου Ε{,αγ

γελίου &ναγινωσκομ.ένη Κυριακfj δεκάτη τρlτυ. Ευλόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. Τiιν εκ της διδασκαλίας cΟφέλειαν τοίς &ν-&ριόποις περι7Cοιού

μενος δ Κύριος 1iμ6Jν καt Θεός. 

35. (φ. ~03β-207α). <'Ομιλία ΕΚ του κατα Ματ,~αίον δ.γίου Ευαγ
γελίου &ναγινωσκομένη Κυριακfι δεκάτη τετάρτη. ΕΊJλόγησΟ'\', πάτερ», 

"Αρχ. Είπεν ό Κύριος τ1lν παραβολΊJν τ:αύτην' <~JμοιόJ-&η 1i βασιλεία 

τά"1'\-' οΊJρανών &νΊ'JQό)Πύ) βα.σιλεί. 

36. (φ. 207α-211α). <'Ομιλία έκ του κατα Ματ{}αΙον δ.γίου Ευαγ· 

γελίου U.ναγινωσκομένη Κυριακfj δεκάτη πέμπτη. ΕUλόγησον, πάτερ~. 

"Αρz. Οί τοUς &γροUς τών δ.ν-&ρώπων φυλλdσσοντες γεωργοί, δσα Εν 
αυτοίς Ε"χουσι τ{δν U.νίtέων &ραϊα καl εUά)δη. 

37 (φ. 211-215β) «'Ομιλία εκ τoii κατ& Ματ,1αιοv δ.γίου Ευαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακfj δεκάτη εκτη. Ε{Jλόγησον, πάτερ». 

, Αρχ. ΤΊlν εκ τfjς διδασκαλίας Wφέλειαν τοϊς &ν-&ρcδποις περιποιού

μενος δ Κύριος. 

38. (φ. 215β-221α). «'Ομιλία εκ του κατiι. Μα<Ί1αΤον δ.γίου Εi'Jαγγε
Ηου δ.ναγινωσκομένη Κυριω~fi δεκάτη έβδόμυ. ΕΊJλόγησον, πάτερ». 

"Αρz. Μέγα &γα-&Ον ευχ1l, ΕU.ν μετU δωνοίας ε{,χαρίστου γίνεται. 

3θ. (φ. 222α-22ββ). «Όμιλία Εκ του κατα Λουκ&:ν άγίου Ευαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακή πρόηη. ΚUλόγησον, πάτερl). 
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"Α.ρχ TQ1 καιρ(ρ fκείνφ έστΟ)ς ό ~Ιησούς παρc/, η)ν λίμνην ΓεΙ~ησα

ρf;τ είδε δύο πλοία έσηίΗα παρU. τ1ιν λίμνην. 

40 (φ. 226β-2i\2α) «'Ομιλία εκ του κατα Λουκάν &γίου Εt•αγγε

λίου clναγινωσκομένη Κυριακfί δευτέρg. ΕVλόyησον, πάτερ)) 

"Αρχ. Πασών τών δ;ρετcΟν &νωτέρα ΕστLν 1) άγάπη καl ύψηλοτέρα. 
41. (φ. 232α-23Dβ). ({CΟμιλία εκ το1) κατα Λουκdν &γίου Ευαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακii τρίτη. Ε-Uλόγησον, πάτερ». 
'ΆQχ. ΤΟ της ά:\!(Lστάσεως μέγα μυσtΊlριον, &δελφοί μου, oU τοσο-ϋτον 

δια λόγων. 

42. (φ. 236α-243α). «'Ομιλία εκ του κατα Λουκάν &γίου Εuαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακή τετάρτη. Ε{Jλόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. 'Ώσπερ παράδεισος άλλος fστi πολυαν{}Ί)ς καi είΗ:δδης ή τών 
{:}είων λογίων &νάγνωσις. 

43. (φ. 243α-250β). «'Ομιλία εκ τοίi κατα Λουκάν &γίου Εi!αγγε. 

λ ίου dναγι νωσκομένη Κ υριακίϊ πέμπt"!]. Εlιλόyησον, πάτερ», 
"'Αρχ. Άγα-&α μΕν πάντα τα Ί<fεία λόγια και επωφελf) τοίς προσέ

χουσι. 

44. (φ. 25Οβ-254β). •'Ομιλία εκ του κατα Λουκιiν &γίου Εi!αγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακή Εκτη. Ε-Uλόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. "Ώσπερ τα σcδματα ημών αL χρονικαl τfίς γfίς καρποφορίαι 

και αL κατάλληλοι καl διάφοροι τροφαi στηρίζουσι. 

45. (φ. 255α~ 259α). «"Ομιλία εκ τοi' κατc'ι Λουκιiν άγίου ΕUαγγε

λίου &vαγινωσκομένη Κυριακή έβδόμυ. ΕUλόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. Καt μεγάλη πολλάκις &νάγκη καt σφοδροτάτη ,ηίψις ο[κονο· 

μείν οίδε και ::rτ:ροτρέπειν το\Jς riνΊ'Ίρώπους πρΟς πίστιν. 

46. (φ. 259β-265α). «'Ομιλία έκ τοίi κατα Λουκάν &γίου Εi!αγγε

λίου CΙ.ναγινωσκομένη Κυριακfι Ογδόη ΕUλόγησον, πάτερ~. 

>I Αρχ. :Μέγα πρΟς &ρεt11ν Εμπόδιον '11 υπερηφάνεια καt Ίl Επαρσις. 

47. (φ. 265β-271α). •'Ομιλία f.κ του κατα Λουκiiν δ.γίου Ε1Jαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακή Ενάτυ. ~Uλόγησον, πάτερ». 

•Άρχ. "Η πλεονεξία μέγα τοϊ:ς άν1'1ρώποις κακΟν καi οUδΕν αVτiίς 

ύπάρχει δεινότερον. 

48. (φ. 27lβ-277α). •'Ομιλία εκ τοu κατιJ. Λουκάν &γίου Εi!αγγε

λίου d:ναγινωσκομένη Κυριακή δεκάτη. ΕUλόγησον, πάτερ». 

, Αρχ. Ό Κύριος Ίlμών καl ΘεΟ; διεξάγων τΟν 'Ιουδα."ίκΟν λαΟν και 
παντοιοτρόπως παιδεύων. 

49. (φ. 277α-283α). «"Ομιλία ~κ του κατU. Λουκάν &γίου ΕUγγελίου 
&ναγινωσκομένη Κυριακfι ένδεΧάτη. ΕUλόγησον, πάτερ», 

'Άρχ. "Ο μακcί.ριο; καt εVα.γγελιση:1ς Λουχάς προτί-&ησιν -ιlμϊν σι1-

μερον διiι παραβολ ijς. 
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50 (φ. 283α-288β). ,'Ομιλία εκ του κατα Λουκάν &γ(ου Ευαγγε

λίου &ναγινωσκομένη Κυριακ'fί δωδεκάτη ΕUλόγησον, πάτερ}>, 
"Αρχ. Πολλο·l!ς και διαφόρους τρόπους Εδωκεν ήμίν δ Θεός εΊ.ς τΟ 

καtεργάζεσ-&αι τ11'ν σωtηρίαν 1lμών. 
51. (φ. 288β -294α). «'Ομιλία εκ του χα τ·< Λοι•κiiν δ.γίου Ευαγγε

λίου &ναγινωσκομένη ΚυριακfJ δεκάτη τρίτη ΕUλ{)γησον, πάτερ». 
"Αρχ. ''Ωσπερ έξ &δηφαγίας μΕν γίνεται φλεγμονιΊ, εκ δΕ φλεγμονής 

τίκτεται πυρετός. 
52 (φ. 29±α -~299α). ,'Ομιλία εκ του κατα Λουκάν άγίου Εi!αγγε

λίου &να γι νωσκομένη Κ υριακύ δεκάτη τετάρτ1J. ΕUλόγησον, πάτερ>>. 
"Αρχ. 'Ήλιος δικαιοσύνης εστlv ό Θεός, κα-&c~)ς γέγραπται, πάσιν 

άν.-&ρc.δποις Επιλάμ.πων τCtς &.κτίνας τfις αlιτοϋ &.γα{}ότητος. 
53. (φ 299α-505α) ,'Ομιλία εκ tου κατα Λουκάν άγίου Εi!αγ

γελίου Κυριακή δεκάτη πέμπτη. ΕUλόγησον, πάτερ». 
"Αρχ. Πάσα μΕν &δικία καΙ. άρπαγ1Ί καl πλεονεξία κακ1Ί καl κακών 

κακίστη. 

54. (φ. 306α-310α). «"Ομιλία εκ του κατα Ίωάννην άγίου ΕUαγγε

λίου &:vαγινωσκομένη Κυριακή πρΟ της ύψc.δσεως. Ε-ω.όγησον, πάτερ». 
, Αρχ. Είπε ν δ Κύριος Ο{Jδεi.ς δ:.ναβέβηκεν εLς τΟν οl!ρανόν, ει μΊ) δ 

εκ του ο{,ρανοίι καταβάς. 

55. (φ. 310α-316β). ,'Ομιλίιι εκ του κατα Ματitαίον άγίου Ευαγ
γελίου &ναγινωσκομένη Κυριακίϊ τών Πατέρων πρΟ τfις Χριστού γεννΊl
σεως. ΕUλόγησον, πάτερ». 

"Αρχ. OL μΕν παλαωt Εκείνοι καl πρΟ του νόμου -&είοι Cίνδρες Ο'δ 
δια γραμμάτων και βιβλίων εδιδάσκοντο. 

56. (φ. 317α- 321α). «<Ομιλία Ε. κ του κατU. Ματ{}αίον άγίου Ε-{~αγ

γελίου &ναγινωσκομένη Κυριακfι μετlι τΥιν ΧριστοiJ γέννησtν. Ε-\Ίλόγησον, 
πάτερ). 

"Αρχ. 'Αναχωρησάνtων τών μάγων tδoiJ Cίγγελο; Κυρίου φαίνεται 

'"ι'.ατ' Ον α ρ τΟ) Ίωσ1lφ λέγωι'. 

57. (φ. 321[J -324β). <'Ομιλία εκ τοu κατi< Μάρκον &γίου Ε-uαγγε
λίου dναγινωσκομένη Κυριακή πρΟ τών Φώτων. ΕUλόγησον, πάτερ» . 

., Αρχ. "'Αρχ'Ι) τού Ε-ϋαγγελίου Ίησοίi Χριστού, υίοU του Θεοϊi, ώς γέ
γραπαι έν τοίς ΠρΟφΊ~]ταις. 

58. φ. 324β-329β). «'Ομιλία εκ του κατα Ματitαϊον &γίου Ε1>αγγε
λίου άναγινωσκομένη Κυριακfi μετα. τα Φώτα. Ε-ί'Jλόγησον, πάτερ». 

•'Αρχ. EL και 1l έορτ1Ί παρf]λ-&εν ήμάς, &λλα τΟ :π:ερl ταύτης λέγειν ου

δέποτε παρελεύσεται. 
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Όμιλία τfί Κυριακfί τού τελώνου κal. φαρισaίοv. Εύλόγησον, πάτερ. 

Ί-! εLς τΟν τελι6νην καi. τΟν φαρισαίον παραβολ1Ί καί ύπό-&εσις, ό)σπερ 
γυμνασία τις και παρακίνησις ΕπενοΊ1{}η τοίς δ.γ(οις Πατράσι και ετUχ{tη 
ψάλλεσttαι καl ciναγινCJ)σκεσftαι Εν τιl πuρούση Κυριιοη], ϊνα παρασκευα
ζu')με-&α καl έτοιμαζώμε&α πρΟς τοUς πνευματικο.Uς &γcϋνας τών νηστειών· 
διCι τοUτο γU.ρ καί προφόη'ησιν ηΊν έβδομάδα ταύτην χατονομάζομεν 
προμηνύοντες Ύ.αί προκηρύττοντες τΟν μετ' δλίγον Ερχόμενον τfις μετα

νuίιις καl τ·fι; νηστείας καιρόν, ι~Jσάν, ε'ί τι ταLς ψυχαίς ιlμών ε'χομεν προ
κατειλημμένον Καi. ΠQΟU.ΠΟΚείμΕΥΟV πά{}ος, &ΠΟΚU.1Ί-άρωμεν tOίJtO καί 

οϋτω, έ'τοιμοι γεγονόtες πρΟς τους σωτηρίους τής Εγκρατείας καi. τfις νη
~τε~αςc &.γώvας: zωρ{ισωμεν. ΠρΟς γUρ την όδΟν τής μετανοίας πρόηη 
ι::στιν η μεταμελεια και Ίl δπιστροφΊ) και 11 ταπεί'\·ωσις, πρΟς δΕ t1)ν d.ρε
τr)ν έμπόδιόν έστιν 11 υπερηφιiνεια καl η κενοδο'ξία καl Ίl Επαρσις. Δια 
τοϊ!το καL ό Κύριος ·1lμών 'Ιησοi)ς Χριστός, 1'1 του Θεοϋ σοφία καL δύνα
μις, ό τrl.ς καρδίας πάντων Ερευνών καl Ετάζων καL τα λυσιτελή καl σω
τ{ιρια οtκονομίiJν ταLςψυχαLς ταύτην τ1~rv κατα τΟν φαρισαίον καL τΟν τε
λcόνην Παραβολ1)ν ήμίν ΊJποτ({}-ησι πανσόφως καi. προσφυώς f_λέγχων τους 
~ Q / ' / 

ανυρωπους τους πεποι-&οτας έαυτοLς δτι δίκαιοί εlσι καt Εξου-&ενοίiντας 

το·U; άμαρτωλούς. Καταστέλλει γU..ρ δια τα·ύτης της ύπο-&έσεως τών υψη
λοφρόνων τΊ~Jν fπαρσιν καL διδάσκει fιμάς τίνα τρόπον δει: ποιείσ-&αι ;,-(ις 
::τρΩς τΟν ΘεΟν δεl'jσεις καΙ. προσευχάς, ϊνα μ11, δι' ών νομίζομεν J)ψελεί
σιl}αι, ι~ια τούτων μάλλον ::ταροτρύνωμεν κωl}' 1lμίδν τΟν ΘεΟν καL παρορ
γίζωμεν τΟν &.νε'ξίκακον καl μακρό-&υμον, τΟν δοτijρα πάντων τών &γα
itιtn• καi. c1π0 τα·ύτης τf]ς αlτίας τΟ τΎjς προσευχης κ.αλΟν καΙ. Επα.ινετΟν 
κα{ σωτ1'10ιον fiργον &κερδf:ς ε·δρέΗη τοίς dν{}ρ(J)ποις καl Ciμισ-&ον. 'Αλα
ζονείας γ(ι.ρ καl. ύπερηφανείας ο·l!δέν εστι βλαβερc6tερον και ο1Jδε επάρ
σεω; καΙ. κενοδο'ξίας δεινόη:ρο"ν" τ<Ίv γαρ πρcJ)τον tcl)ν /iγγέλων 11 ύπερη
φάνειιι οlΊρανό1Ι}εν ΧαηΊγαγε καl dντi. έωσφόρου διcί.βολον καλε'"ίσ-&αι πε
ποί.ηΧε. ΤΟν προπrί.τορα 'Αδαμ 1l υπερηφάνεια διfl. τf}ς φιληδονίας f.κ tού 
Παραδείσου καΙ. τfjς ;τροtέρας δόξης f.ξιό-&ησεν. <ΙΙ υπερηφάνεια πάνtων 
Εστ!. τών κακών 1°) αlτία καΙ. πrί.σης προκοπ1lς πνευματικης Εστιν Εκκοπ 11. 
'Εν πα·ντι γrl.ρ τΟ οtεσ1.Ι}αι ηJ εΤνuι εμποδίζει καL ευκόλως έαυτΟν &πατά δ 
μηδΕν {~)'\' Χαi. εΤναί τι λογιζόμενος, δια τοϋτο καl πολλοVς τών Ο:ν{Jρcόπ~ν 
, ') ' ' ' 
απω .εσε'l!' οι γιt.ρ ταυτην νοσοιJντες &:ν-&ρωποι έγκαταλιμπάνονται ύπΟ 

του Θεοϋ και τfίς αί)του βοη-&είας στεροliνtαι καi. εtς τα τf}ς &τιμίας πά
-&η fμπίπτουσι. Πάνtα τΟν δ:γα{}·Ον πλοiiτον τ<l)ν &ρετ5Jν κ.αl τών καλών 
" ' . "t . ο e ' ι 
εργων και πρα~εων η υπερηφανεια σκορπιζει καl δια.φ1.Ι}είρει καΙ. &φανί-

ζει· ο{ΊδΕ γr'ι.ρ μόνον πρΟς κακίαν συνω-&εί, dλλcl χα( Εν αΊJταίς ταίς dρε
ταίς παρυφισtαμένη πολλ1)ν 1Ίμϊν προξενεϊ τ1)ν ζημίαν. ΚαL πόνους μΕν 
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καl κόπου; υπομένειν καταναγκάζει τοuς ιiν13-ρώπους, μισ13-ον δε ου

δόλως εχει ν τούtους; παρασκευάζει' ε'ίτε γtιρ νηστε·ύει ό ύπερ1lφανος) ε'ίτε 

είJχεtαι, ε'ίτε Ελεεt) ε"ϊτ:ε σωφρονεί καΙ. κατι't πα-&ών &γωνίζεται) ε'ίτε πά

σας tlις &ρετά;, έργάζεται, μάτην κοπι(5 και καταγέλαστος γίνεται, δτι μι.

<rητός εστι παρα τίρ Θεq)· &κά-&αρτος γCιρ παρlr. Κυρί<!J φησl. πάς ύψηλο

κάρδιος. Ύ πΟ τής κενοδοξίας οίκίαι πολλαi. καΙ. δ·Υjμοι καΙ. πόλεις Ολόκλη

ροι άνετράπησαν καL πάντα τ] r.ενοδοξίq; Civω καΙ. κάτω γίνεται και τα 

εκκl.ησιαστικlι και τα πολιτικα διαταράττεtαι καl συγχε'"ίται πράγματα. 

ΚαL αl1τοl δΕ ot τοίi βί.ο11 το·ύτου εξω γενόμενοι καl ηΊν μοναδικ1Ίν καΙ. 

&γγελικt\ν πολιτείυ:ν ΠΟ1.~1)σαντες κul τtΊν Ερημικ-fιν διαγωγ-fιν διασπυ.

σάμενοι καi. πάσης κοσμικ-1)ς φανtασίας κuτ:αφρον1lσαντες, πλούτου, 

ευγενείας, δόξης, τρυφής; καΙ. τών λοιπών, ετι δΕ καL τής τών σωμάτωγ 

τυρανγικωτάτη; Επι{}υμίας κρατ-Ι)σαντες, πολλάκις τΟ) πά~ει τfις ύπερη

φανείας κρατη&έντες πάντα &.πcΔλεσαν καL Εζημιώ-&ησαν και Ομοίως 

τοίς δεδουλωμένοις τοLς πά~εσι κ.u!. τυ:ίς κοσμικα.ίς τύρβαις ύποκειμέ

νοις τfι; {}είας δόξης Εξέπεσαν· <;'ωπερ γU.ρ δ Ίlλιος πϋ.σι v &φ-&όνως Εκ

λάμπει, ο{)τως καi 1'1 κενοδοξία πt1σιν Επιτηδεύμασιν Επιφύεται. Οtόν τι 

λέγω νηστεύων κενοδο'ξ(δ καl λαμπρΔ περιβεβλημένος πάλιν κενοδοξώ 

καL εUτελf} έζαλλάσσων πιiλιν κενοδο'ξίδ, λέγων ·1lττώμαι, σιωπών πάλιν 

1)ττ1l-&ηv, cl)ς αν Qίψης nΊv τρίf1ολον ταύτην, Ορ1t0ν τΟ κένtρον ϊrιταται. 
'Όσον δε κακΟν 1'1 κενοδοξία καi. Ίl Επαρσις, τοσούτον &γα{Jύν έστιν 1l με

ταμέλεια καί 1) ταπείνωσις καL ίίπερ 1l &λαζονεία καL ·1'1 κενοδοξία σκορ
πίζει, συνάγει Ίl ταπείνωσις εUκολu'Ηατα. Καl 1) μεν αλαζονεία εlς βό

{}ρον κατάγει τΟν Ciν·ι'tρωπον, Ίl δε ταπείνωσις dνcίγει α.UτΟν εκ του πτώ~ 

ματος' Κύριος γιlρ ·ύπερηφάνοις &ντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν. 

'Όtι δε τοϊηο &λη{}ές Εστιν, α1Ίτύ. δηλιδσει τα Ε1ω.γγελικα. όΙ)ματα οϋτως 

εχοντα. "'Ανitρω;τοι hύο &.νέβηπιχ.ν εlς τι'J ίερΔν προσε1Jξασ-&αι, ό ε[ς φα

ρισαLο; καL δ Ε:τερο; τελυ')νης. ΕLς ;τu.ράδειγμα κο..L τ:Jπον τι(ηι &ν-&ρά)πων, 

τών Οt"ΜJ..LΟύντω'\ 1 ~(L'lHOll; καl fξου-ftενούντων τους dμιιρτιi.νοντας, δΊ1-ηκε 

τΟν φυ.ρισαLο\' δ Κύριος, τΟν δΕ τελι;ηιην f1Ι}ηκεν εΙς παράδειγμα τά1ν 

&μαρτανόντων δ.v·&ρι))πων καΙ. μετU. συντετριμμένης καρδίας τας προσεu

χiiς καL §ξομολογι1σεις ποιούντων, Υ να διδάξυ πάντας τ1)ν μf:ν ύπερηφά

νειαν μισείν, τ1)ν δε τ:απείνωσιν δ:γαπίiν. Και δείκνυrη κα-&αρώς &πΟ ταύ

της τ:fΊς παραβολ:ί)ς ό Χριστός, Οτι 1) μεν δικαιοσ·ύνη καl. &ρεη~ι -&αυμαστΊΊ 

και μεγάλη EσtL καl πλησίον του Θεού τΟν Ο:ν1tρωπον ϊστησιν, δταν δΕ 

ηlν ύπερηφάνειαν προσλάβηται εLς tΟν κατώτ:ατον βυ-&Ον dπορρίπτει τΟν 

Ciν-&ρωπον· τοϋτο γU..ρ πέπον-&εν κ.αL Ο φαρισαtος και &πΟ ταύtης τfις 

αLτίας κατεκρί-θ-η καi. εΊ.ς dπώλειαν πέπτωκεν. cH δΕ &δι~ία καΙ. 1~1 άμαρτία 

· {:\δελυκτ ιΊ Rστι καi. μισητ·ιΊ καΙ. πrί.σης κακίας βαρυτέρα καί μακρύνει τΟν 

· <lν{}ρω:τον U.πι) τοίJ ΘεοiJ. 



140 Κ. Ι. ΔυοβουνιciJτου 

'ΑλλU.. 1) ταπείνωσις διcl τής μετανοίας καl Εξομολογ11σεως δικαιοί 

τοiiτον καl σωτηρίας δ.ξιοί καl πλησίον φέρει καl Υστησι τού Θεοί,. Τοϋτο 

εVρεν δ τελώνης καl dπΟ ταύτ:ης τfις α'tτίας έδικαιιδ{}η καl σωτηρίας fΊξίω

ται. CO φαρισαϊος σταitεlς πρΟς έαυτΟν ταύτα προσηύχετο ~ο ΘεΟς εύ

χαριστώ σοι δη ουκ ε'ίμι Wσπερ οί λοιπσι τόJV &νttρώπ:ων δ.ρπαγες, Cίδι

r.οι, μοιχοl 1\ καl ώς οίiτος ό τελώνης. Άρχ1l τής ύπερηφανείας 1l ϋβρις 
φαίνεται· ό γiJ.ρ διαπτύων τοiJς Ciλλους καl μηδΕν τούτους ήγούμενος, &λλU 

τοVς μΕν πτωχούς, τους δΕ δυσγενείς, toiJς δΕ άμα{}είς και Lδιcότας 1>πο

λαμβάνων τους δ8 &.δίκους καl άμαρτωλοiJς εκ της -ϋβρεως ταύτη; πα

ρασύρεται καl μόνον έαυτΟν ο'ίεται συνετόν, δίκαιον καl πrί.ντων &ν&ρώ

πων ύπέρτερον. Και εστιν ή ϋβρις ύπερηφαvείας &ρχi) και 1i ύπερηφά

νεια κακΟν τfις ϋβρεως Εκγονσν. Δια το'iJτο ή διαβόητος 1i ήμέρα Κυρ(ου 
τ1lν έκδ(κησιν ΠΟι)lσει ΕπL πάντα ύβριστiιν Καi ύπερ·1lψανον· αί γQ.ρ συγ

γενείς άμαρτίαι δμοιοτ:ρόπως κολάζονται. 'Έδειξεν δ φαρισαίος και τφ 

σχΊ]ματι και η:J στ:άσει τ:Υιν επαρσιν, 11ν εLχε καl ηlν &λαζονείαν. Καl οί 

μΕν λόγοι αUτ:οϋ Εξ &ρχfις &ν-&ρ(_δπσυ 11σαν ευγνώμονος· Ελεγε γU.ρ δ ΘεΟς 

ευχαριση'Ο σοι, μετ:ιl ταϋτα δσα είπε πάσης &λαζανείας καl ύπερηφα

νείας ήσαν πεπληρωμένα. ου γιlρ είπε σύ με Επσίησας Κύριε καl διU. τfίς 

βοη-&είας τής σfις έλευitερούμαι πάσης &δικίας και άρπαγής και τ:ών CJ.λ

λων κακών, dλλrl πάντα τ:U καtορ11(_6μαtα έξ οlκείας δυνάμεως 8λογίζεtο 

καtορitώσαι. Πάς δΕ Cίν{tρωπος Εχέtω πληροφορίαν δtι χωρlς τής του 

Θεού βοη1Jε(ας ου δύναται Q{ΙδΕ Lσχύει κατορ-&ώσαί τι &γα-&όν· χωρlς 

γU.ρ Εμού φησιν δ ΧρισtΟς συ δύνασitε ποιεί ν ουδΕν καl δ προφ1lτης, έδ.ν 

μη ΚΊJριος οl.κσδομ1lστι οlκον, ε1.ς μάτη'\' Εκοπίασαν o'L οiκοδομο·ϋντες, και 
ό &πόστο/ως, ου tοϋ {}F.λοντος, ουδε του τρέχοντος, dλλU. του Ε.λεοϋντος 

Θεού κrΛ ουκ Ε.γU) δέ, &λλ' Ίi χάρις του Θεού Ίi συν έμοι καl ό Θεός 

Εστιν δ Ενεργών Εν ·ι)μίν και τΟ 'Ι'tέλειν καl ένεργείν. EL γr'ι.ρ καί αUτεξου

σίcρ τετιμ1lμε-&α τf]ς προαιρέσεως, δ.λλ' δμως έκτΟς τfις Ciνω-&εν συμμα

χίας ούδΕν τών &νδραγαi:tημάτων έν τύ δδQ) του βίου Ε πι τελέσαι δυνάμε

{tα· οίδα γάρ φησιν δτι ο{Ι tού &ν1tρc.i'Jπου 1Ί όδΟς α{Jτού οUδΕ πορεύσεται 

&ν1lρ κατορ1t5Jσαι πορεία ν αύtοϋ. Μη o-liν Εαυτοί ς μόνοι ς λογιζώμεftα τό)ν 

&γιόνων τΟ: τρόπαια· ημέτερον γιiρ τό προελέσ{Ται μόνον τό κρείττον καL 

σπουδάσαι,-Θεου δΕ τΟ εlς Ερyον &γαγείν τ'Ιlν &γα'Ι1-Ίlν έπι1tυμίαν και 8-

φεσιν, τψ δέ, μ1Ί φύσει τΟ δύνασ'\Ί-αι Εχοντι, &λλ' dπΟ τfις χάριτος λαμβά

νονtι λέγειν δtι δύναμαι τοϋτο κόμπος και καύχησις' τί γU.ρ εχεις, φησίν, 

δ οUκ Ελαβες; EL δΕ καl Ελαβες τί καυχ&:σαι U)ς μ1l λαβ(δν; Νηστεύω 

δlς του σαββάtουj &ποδεκαtώ πάντα δσα κτώμαι. ΈπειδΊl γδ.ρ κατηγό

ρησε τών λοιπών &ν1tρώπων και του τελώνου δ φαρισαίος δτι μοιχοί εiσι 

και ά:ρπαγες, αϋτΟς πρΟς μΕν τΟ τής μοιχείας πά-&ος τi]ν νηστείαν &ντα

λαζονεύσατο, επειδΊl &πΟ τΎ]ς τρυφής γίνεται Ίi λαγνεία· κόρος γΟ:ρ πα-
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tΎ!ρ Vβρεως καL λαγνεία Εν π λ ησμονiί, ό Φαρισαίος δΕ τΟ σώμα δια νη-
, )' ~ Ι ~ - - I 

στείας δ.γχων καl καl κατατηκων πο ,υ απεχειν ανεκαυχατο των τοιου-

των πα-&ών. 'ΕνΊ:ιστευον δ' Ciρα οι φαρισαίοι δύο ήμέρας της Εβδομάδος, 
Δευτέρα ν καί Πέμπτην. ΠρΟς δΕ τΟ ιϊρπαγες καΙ. &δικοι Ελεγεν δ φαρισαίος· 
άποδεκατώ πάντα δσα κτώμαι. Τοσούτον γαρ fyεκαυχάτο Ε.ναντιοϋσ{}αι 

t'i:ί άρπαγίί και τιl &δικίq cΟστε καi tU. έαυtού έτέροις Εδίδου. Οί γc'ιρ Εβραίοι 
εδίδοσαν τών Οντων άπάντων δεκάτην μίαν και πάλιν έτέραν δε
κάτην καL μετU. ταύτην τρίτην. Και αί τρείς συντι1tέμεναι. δεικ·νύουσιν δτι 
τΟ τρίτον τfις οVσίας αύτών έδίδουν. ~Αλλ<'ι. καl &παρχCί.ς και πρωτοτόΥ.ια 
καl δι:ερα πλείονα παρείχον, οίον τc'ι. ύπΕρ άμαρτημάτων, τU. ύπΕρ κα{}α
ρισμών, τα Εν ταίς έορταίς καl Εν τό) lωβηλαίφ, τιl Εν ταίς τών χρεών 

&ποκοπαίς και. ταίς τών δούλων &φέσεσι και τοίς δανείσμασι τοϊς &πηλ
λαγμένοις τόκων. ΤαiJτα δΕ πιίντα συντι{}έμενα καl συναρι{}μούμενα τΟ 
1lμισυ της οUσίας &ποτελούσιν. ΕΙ. δΕ ό τΟ 11μισυ της ούσ,ίας διδο?ς α~~~ 
{}ρωπος οUδεν μέγα Εργάζεται fπαιρόμενος και &λαζονευομενος, ο μηδε 
τΟ δέκατον παρέχων τής οUσίας, τίνος dξιος Εσται κενοδοξών και Vπερη

φανευόμενος καΙ. τούτο του Ευαγγελίου λέγοντος, εαν μ11 περισσεύση ΊΊ 
δικαιοσύνη ύμών πλέον τών γραμματέων καi φαρισαίων ουκ εlσελεύσεσ-&ε 
εlς τiιν βασιλείαν τών ούρανών; co δΕ τελώνης μακρό-&εν ΕστU)ς ουκ ΊΊ
{}ελεν ο\JδΕ τους δφ{}αλμοiJς εlς τΟν ουρανΟν επ&:ραι, &λλ' Ετυπtε τΟ στή

{}ος αύtού λέγων· δ ΘεΟς ίλάσ{}ητί μαι τφ άμαρτωλό). Λέγω ύμίν κατέβη 
ο.Ο·ι:ος δεδικαιωμένος εiς τΟν οlκον αύτοϊ! ·1) γιlρ Εκείνος, Οτι πάς ό ύψcί>ν 
ΕαυτΟν tαπεινω{}{Jσεται, δ δε ταπεινών έαυτΟν .Uψω&ήσεtαι. 

Εύχόμενος δ τελώνης καl Εργα μ1) Ε χ ων &γα{}d ούδΕ &."παρι-&μfισαι ταύ

τα ΊΊδύνατοj ώς δ φαρισαίος, &.λλ' ετυπτε τΟ στή{}ος και τ1lν καρδία·~, Εμά
σtιζε και μετ α πολλfίς συντριβfις καΙ. κατανύξεως ελεγε· Κύριε 'Lλάσitητ( μοι 

τ ψ άμαρτωλψ. Διc'ι. τούτο και ϊλεων ε 6ρίσκει τΟν έλεγιμονα καl εύδιάλλακτον 
Κύριον· πάντων γU.ρ τών r1μαρτημάτων καi:tαιρετικ1'1 Εστιν 1Ί ταπεινοφρο

σύνη, 11 δΕ υπερηφάνεια &φανίζει πάσας τCις &ρετU.ς Uτι πάσης άμαρτίας 
καl κακίας μείζω·ν Εστl καl βαρυτέρα· κρείσσοv γUρ δ.μαρτάνοντας Επι
στρέφει ν κηι τα:rιεινοϋσι'tαι 1\ κα.τορ{}uϊiντας επαiρεσitαι. co τελώνης τα ά
μαρτ1Ίματα dπεδύσατο δεξάμενος nlν τοί! φαρισu.ίου κατηγορίαν μετU πρα

ότητος καl ύπομονfις καl δ φαρισαίος &πΟ δόξης εlς τΟ tfις &ι:ιμίας κατέ · 

{tεσε βάρα{Τρον δικαιώσας έαυτΟΥ καl κατηγορ1'1σας τοϋ τελώνου χαl τών 

λοιπών &ν{tριδπων. "Ο τελιόνης &πΟ τfις Επονειδίστου ζωfις καi τών άμαρ

τιcΟν εl.ς η\ν μακαρίαν Επανfιλ1tε ζωi)v και κατάστασιν, ό δΕ φαρισαίος 
τής πρΟς ΘεΟν έγγύτητος Ε.χωρίσ{}η καl dπεμακρύν1tη του &γα-&ου. "Ο τε

λό)νης ύψώ{}η εκ ταπεινώσεως καl ό φαρισαίος ι'lταπεινώ-&η εξ Ογκου και 
τfις f.πάρσεως .. Δύο γU.ρ &παιτούμε{}α πάντες Cίν:&ρωποι, τΟ καταγινcf)

σκειν- τών οlκείων άμαρτημάτων και ι:Ο tοίς έτέροις &φιέναι τα άμαρτή-
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ματα' ό γαρ τα ο.:ύτούβλέJτω'\'άμαρη'ιματα συγγνωμονικώτεροςχαί συμπα
-&έστερος γίνεται τοίς έτέροις, δ δε κατακρίνων έτέρους έαυτΟν κατακρ(
νει καt καταδικάζει, εL καt παλλάς κέκτηται &.ρετάς. Ο{Jτω μέγα έστl τΟ 
μ1~1 κατακρίνει ν §tέρους, &λλ' έαυτούς, άδελφο( μου.Ί-lμείς δf: τU έαυτci)ν 
&φέντες δ.μαρηlματα, έτέρους μάλλον κατακρίνομεν, Ciλί.ους Εξετάζομεν 
ούκ εlδότες Οτι κ&ν πάντων clηιεν δικαιότεροι, έτέρους δΕ κυ.τακρί:νωμει• 
1JπειJ1'tυνοι γινόμε-&α καl τής αf,τής Ε σ μεν Ciξωι τιμωρίας καL κολcίσεω;, fις 
καl ό κατακρινόμενος Cίξιός έσtιν' u) γrλρ κρίμα τι κρίνετέ, φησι, τούτφ Υ.αl 
κρι&J]σεσ-&ε. <ο γιΊ.ρ πορνεύων εντολΊ)ν παραβαίνει Χα'ι δ τΟν πορνεύοντα 
γ,ρίνων έντολ1lν παραβαίνει, δ)στε καL &μφότεροι 1.<tείαν Εντο/3]ν πηραβαί
vουσι και ό πορνεύων καl δ κρίνων.' Αλλ&. μετα&c.όμεΊ<tα t1lν εLς Ετέρους Εξέ
τασιν καl πολυπραγμοσύνην εt; έαυτοiJς μάλλον, U.γαπητοί, καi εαν Lδωμέν 
τινας άμαρτάνοντας Ί1μείς τ(ι fαυtci.)'\' άμαρtl]ματα πρΟ δφ1<tαλμών 1)μcinι 
~ιάλλον Εχωμεν καi χείρονα τc'ι Ί)μέτερα λογιζc.6μει<tα l\ τα τών Ετέρων. ο~ 
γιiρ δ;μαρt1']σαντες έν τΊ\ c\)ρq. 'ίσrος τflς άμαρτίας μετενόησαν, 1lμείς δε πάν
τοτε μένομεν dδιόρ{}ωτοι ϊ:ατακρίνοντες καl tO: έτέρων Εξετύ.ζοντες. "Ο 
ΛUn Εκείνος εν Σοδόμοις οΊκών ουδένα. κατέκρινεν, ο·UδενΟς κατηγόρησε, 
διlι. τπUτο δεδικαίωται κα'ι α:π:Ο τοί• πυρΟ; διεσι:ω'η Χαl τής JtΗνωλε'l'tρίας, 
'ljς οι Σοδομίται κατεδικάσ&ησα\'. Ταπεινω{t·έντες ο·LΙν χαi Ί)μείς έαυτους 
κατακρ(νωμεν, έαυτοiJς χαηιισχύνωμεν, Lνα &κατriκριτοι καl ΊSψηλοl γε
νώμε.ftα. 'Αγαπ1ίσωμε-ν η1'\' ταπεινοφροσύνη'\" διi.ι. γU.ρ ταύτης δ τελc6νης 
εδικαιcΔitη καi τΟ φορτίον η'δν άμαστημάτων ι:iπέ%ετο. Μισ1Ίσωμεν ηlν 
επαρσιν δτι ό φαρισαίος διU. ταύτης κατεβλ1l1tη καl τιlς &ρετάς, ϋ.ς εί
χεν, &πά)λεσεν. 'Ό φαρισαίος <'0ς μη καλ<7)ς τΟ καλQν διαπραξάμενος κα
τακέκριται καΙ. ό τελclηιης ει καλώς τU. μΎι καλU. τιiJν δργων dποσεισάμενος 
δεδικαίωται · Επέβλεψε γilρ δ ΘεΟς Επi τΟν στεναyμΟν τnυ τελά1νου χαl τ1lν 
αϋτοii συντριβ1lν καi. τclς κατc1 τού στ1)1'tους τύψεις καl προσδε'ξάμενος τΟ 
ίλάσ1tητι μετd τοϋ "Αβελ αϋτΟν fδικαίωσε1 τι};ς δε itυσίας καl τΟ:ς &.ρετ&ς 
καi τ<l r.ατορ{}χ))ματα του φαρισαίου ό)ς μεγα/.αύχου χαl ύπερηφάνου 
Εβδελύξατο καl &π<{1σατο καl <~)ς τΟν &δελφοκτόνον Κά'ί.ν Υ.ατεδί-χ.ασεν 
αυτόν. 'ΑπΟ ταύτης τiΊς αl.τίας μ.cΗtωμεν., &.δελφοί μου, χαi διδαχf}ώμεν 
καl μεγ(:ίλα εαν Εργuζώμε1<tα κα.τορ{}ώματα. το·ύτων έ'νεκεν μη Επαιρc()με-
1'tα χα\. εσ.ν &.yα{toL γε'\'ώμε1<tα, δίκαιοι κuL Επιειχεϊς καl συμ:παitείς καί 
ΕλεΊ\μονες, &λλι:J. Χαi οϋτως ταπεινώμε{}α καl μ·[] υπεροψίαν καl &λαζο
νείαν Εχωμεν, μ Ί1:τι:οτε τους καμάτΟ'L'ζ Ίlμών καl τους πόνους &πολέσωμεν' 
δταν γU.ρ ταύτα πάντα ποι1;ισητε, φησl.ν Κύρ-ιος, λέγετε δτι &.χρεϊοι δοίi
λοί Εσμεν καί, δ Οφείλομεν ποιήσαι, πεποtΊ;jΚαμ.εν. ~Α'\'αγκαίον γclρ και 
καl &.παραίτητον χρέος ΕστL προσφέρειν ήμάς τό) επι πάντων ΘεcQ τfιν 
δουλεία'\', την ταπείνωσιν, τi]ν ύπομοηlνι τΎjν ί'ποταγΊ1ν, τ1Ίν εϋπεί1<tειαν, 
τi}ν ε\1γνωμοσύνη1', nlν ε.Uχαριστίαν r.α'ι δοξάζει·ν καl μεγαλύνειν κaι 
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πρσσκυνείν τ:Ο 1'tέλημα α:Uτ:οU τΟ πανάγιον καi μ1~1 δcί.κνεσ1.<tαι ταίς παρ 

έτέρω'\' λοιδορίαις Χαl {)βρεσι και ί.υπείσ{}αι τοίς άδικ1'ιμασι και τοίς Πεt

ρασμοίς καl δυσχεραίνει ν Ονειδιζομένοις δτι καl &πΟ τούτου πολ7.11ν καρ

:ιτούμε1tα ηlν c.Οφέλειαν. Μά'Ι'tωμεν καl γν6Jμεν, clδελφοί μου, τ1lν της τα

:ιτεινό)σεως δύναμιν καl. lσχiJν καl βοΊμ}ειαν. _Μ(i{}ωμεν τής Επc.ίρσεως nl'\' 

καταδίκην καl η'Ίν ζημίαν και &πι6ί.ειαν κυ.i Επειδi1 μέγα Cίγα1'tόν Εστιν 11 
μετάνοια καl ·1) Εξαγόρευσι; κcιl 1l συντριι'11Ί χαl. τιL δ<ίκρυα κ.αl οί f.χ βά

.ιtους στεναγμοί καl1) κατάνι•'ξις, διlι. τοί1το παρακαλciJ ΕξομολογείσΗε τQ) 

ΘεiQ συνεz.ώ; καl τi.ι. άμαρτι'ιματα αUτ{~) Ε:κκαλύ:ττετε. Ει γΟ.ρ dναπτύσ

συμεν τΩ συνειδΟς Ίlμ6Jν fμπροσ{}εν τοί! Θεοί! καi δεικνύομεν α\Jτψ τα 

τραύματα τώv ψυχcΟν ήμf)\ν καi έτέρους ο·δ r.ρίνομεν, oiJδE fχ1<tηριούμε{Ι·α 

πρΟς τclς τcίJν πλησίω'\' ϋβρεις ο{Ιδε λυπούμε{}α διcΊ. τοUς δνειδισμοi:Jς xaL 
τclς λοιδορίας καl τους πειρασμο·ljς και τ:Uς αδικίας α{JτcίJν <ίλεως Ίlμίν γε

νιΊσεται ό φιλάνι'tρωπος Κύριος κο.l τlι. τή; συμπαΛ:Ι·είας αVτου καl τΊ1ς 

ε-Uσπλαγχνίας κεριί.σει ψ(iρμηκα καl fπι{}fσεt χαl Ι.ατρεύσει 1lμάς Δείξω

μεν τcl άμαρτι'ιματα Η)) μ1'] δνειδίζοντι δεσπότη, dλλιJ. '\<j.εραπεύοντι. Κι'iν 

σιγι'ισ6.1μεν Ίlμεi:ς, Εκείνος απαντα γινι(Jσzει. Ε'ίπωμεν τοίνΊ."\.' τα σφάλματα 

{jμfi)'\', &δελφοί μου, καi εξομοί.οyηπc.όμε{}α κα1.1'αρό)ς ηί) l<υρί.φ, ϊνα κερδ(ί

νωμεν τ1Ίν το·ύτου συμπ(iΛ)ευιν. 'ΑποΊ~<δμε{}α Sντα1Ί{}α τi.ι. ύ.μαρτ-ι'ιματα, 

ϊνα κα{}αροl γεγονότε:; καL fτοιμοι dπέλ1<tωμεν Ε:r.είσε καl δεχ{}ώμεν 

παρrΊ. τοi:1 δικαίου κριτου εlς τ1Ίν βcωιλεί.α'\' τ1lν &τελε,ύτητον καi ιΙ:tδtσν 

καl κληρονομ1'1σωμεν τUς μελλούσας εκείνα; καl. Uκηράτους μο'\'<lς καi ηΊν 

άδ<f.πανον τρυφΊlν καi aπόλαυσιν, ών καi. τύz.οιμεν ~·Ηίντες εν αl1Η1} Χρι

στψ τψ Κυρίφ Ί)μιi'Jν, ο) 11 δόξα Χ(ti τΟ κράτος εlς τους cιLιJJνας τών αLι6-

νων. 'Αμ1lν. 

Κ. Λ ΥΟΒΟΥΝΙΩΠ{Σ 



ΠΕΡΙ ΑΠΛΗΚΤΟΥ 

<Όσα Εντα1Ηtα προτιitέμε{}α ,.α fκ{}έσωμεν &ναφέροντω εlς τΎιν 

στρατιωτικ1)ν όρyάνωσιν τού βυζαντινοί:, κράτους, καL δ1Ί εLς τc'ι &φορίδντα 

εlς τΟ στρατόπεδον. ~Επειδ1Ί δΕ καL κατα τ1Ίν Εκδ1'jλωσιν τα·ύτην τοίi δημο

σ[ου βίου tfις βυζανtι νflς αUtοκραtορίας ή ρωμα'ίκ-\] Παράδοσις διεtηQΊl{}η 

καL &πετέλεσε τΟ χαρακτηριστtκ({ηερον γνώρισμα τfίς συγγενείας τού ρω· 

μω:κοίi καL βυζαντινοϋ κόσμου, καitίσταται Επάναγκες, δπως προτάξωμεν 

Ολίγα τι να περi. ίιΟν κατιl τiιν fποχΊ)ν τfις δημοκρατ(ας καL τους πρώ-. 

τους χρόνους τfις αυτοκρατορίας (μέχρι τού 4 μ. Χ. αLίδνος) Lσχυόντων· 

'Αφ' fις 1lμέρας τΟ κράτος τfις Ρcδμης &ν έλαβε πρωτεύοντα στρατιω

τικΟν ρόλον πέραν τών όρίων τοU Λατίου, δύο ζηηlματα προέβαλλον πρΟς 

λύσιν, τΟ τoii σrραtοπέδου καl τΟ τοίi καταλύματος. 'Αμφότερα &ντιμετω

πίσ·-&ησαν μετό. τfις μεγαλυτέρας προσοz.fίς, εύρόντα δε τiιν Εμπρέπουσαν 

λιiσιν, συνέβαλ(}ν είς τfιν Εξασφdλισιν τοίi {}ριάμβου τών ρωμα'ίκών λε

γεώνων. 

Τού στρατοπέδου και τού καταλύματος 'l~l δσον Sνεστιν &ρτιωτέρα 

Οργάνωσις ήτο &ναγκαία, του μΕν πρώτου διό. τΟν δια μέσου ξένης τε καL 
ίδ(ας χά1ρας όδεύοντα στρατόν, του δΕ καταλύματος διU τΟν αVτόν, διd 

μέσου δμως μόνον τής lδίας χώρας όδεύοντα, ιός καi δια cc'ι δ'ργανα του 

κράτους τα Εκτελοϊiντα εLδικ(lς ΕντολUς του κέντρου, 

'Όσον μΕν &φορQ εlς τα κατα τiιν διάταξιν του στρατοπέδου κατα 

η\ν Εποχfιν τfις δημοκρατίας καl τους πρώτους αiώνας τfις αυτοκρατο

ρίας Sχουν γραφfι τα &ναγκαία 1• Δια τα του στρατοπέδου κατcl to.Uς Εν 

συνεχείg αlώνας μόνην &ξιόλογον μελέtην ε χ ο μεν η)ν τού R. Grosse 2 

( 1453) &λλU. και ταύτην &ναφερομένην μόνον μέχρι καi τοίl 1 Οου αtώνος. 

Τα &φορώντα λοιπΟν εLς τΟ στρατόπεδον κατα τΟ μέχρι τfις <1λώσεως 

διάστημα αποτελούν την Επιδίωξιν Ί)μfiΊν, συμπληρούντων Εν πολλοίς τα 

τού R. Grosse δια τfιν μέχρι του 10ου αlώνος Εποχ1lν. Tcl περi καταλύ-

1 J. :Μ a r q ua r d t, Rδmische Staatsverwaltung, Leipzig 1876, ΙΙ 391 έ'ξ. 

Πβλ. και clρ{}ρον castra fν Pauly- Wissowa, R. Β. 3 (1899) 1762-1766. 
.11 R. G r ο s s e, Der rδmisch- byzantinίsche Marschlager vom 4-10 Jahr• 

hnndert Β. z. 25 (1913) 90-121. 
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ματος (nιetatuιn) Επιφυλασσόμε-&α να Εκ1tέσωμεν λία-ν προσεχό:'1ς Εν iδι

αιτέρq μελέτη. 

ΤΟ ΡΩΜΑΊ'ΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ 

ΤΟ:.ς περl ρωμα'ίκοίi στρατοπέδου εl.δ1Ίσεις Οφείλομε-ν εiς συγγραφείς 

συyχρόνους. ΤοιJτων ot μΕν σκοπΟν είχον γιΊ. παράσχουν εl.ς τοi~ς &να

γνιδστης των τΟ μι~στικΟν η'Ον στρατιωτικών -&ριάμΒων τfις Ρώμης\ οί 

δε δπως προκαλέσουν στρατιαJtιΧ'Ι)ν dναγέννησιν 2, tΊ)ν όποίαν καftίστων 

έπιτακτtκ1)ν αί dποτυχίαι τών ρωμαϊκών δπλων αί προκλη-&είσαι &κρι

βώς dπΟ τ1lν παραμέλησιν τό)ν στρατιωτικ(7lν πραγμάτων τής παλαιdς 

Ρώμης. ΊΊ)ν περιγραφi-ιν του στρατο:τι:έδου τών μΕν χρόνων τής δημοκρα

τίας δφείλC1μεν εlς τΟν Πολύβιον , τό:Jν δΕ α:-\Jτοκρατορικών εlς τΟν ΊιΟ

σηπον \ HJτg·inus και Vegetius. 'Επl τύ [1άσει λοιπΌν τών λεγομένων 

τ{i)ν Cί.νω συγγραφέων -&d. σκιαγραφΊ]σωμεν tΊ)ν διάταξιν του ρωμα'ίκου 

στρατοπέδου. 

Λίαν Ενωρις εΊχε δημtο'Vργη·θ·η εl.δικ1~1 ύ~ηρεσία Επιφορτισμένη μΕ 

τi}ν Εξεύρεσιν καL ρύitμισιν το-ϋ πρΟς στρατοπέδευσιν καταλλl'Jλου χό)ρου 
τών ρωμαϊκών λεγεό)νων. Τουτο, ιl1ς κr.ιt 1) διαχάραξις του στρατοπέδου 

γινομένη κατα -co.Uς κανόνας τfίς liιnitatio, 1lτις δΕν διέφερε τfί; Εφαρμο

ζομ.ένης κατιi -ciιν ϊδρυσιν &ποικίας, Ί1το εργον Επt μΕν τfίς Εποχής τού 

Πολυβίου ένUς χιλιάρχου (tribunus), βοη1ιτουμένου ύπΟ τών πρΟς τούτο 

προχειρισ1ιτέντων ταξιαρχ(7ιν (centuriones) ~s, βραδύτερον δΕ τc'δν nιenso

res καt metatores. Δια tών δύο ιελευταίων λέξεων, ιbν ή πρώτη είναι 

συνη-&εστέρα, δηλούται είδός τι τεχνικών, τών Οποίων ή &ποστολiι ήτο 1) 
καταμέτρησις. Οί mensores, ο<ίτινες κατd: τοi.Ις χρόνους τής δημοκρα-c(ας 

αναφέρονται σπανίως, συχνόtερον δε Επi nlς Εποχfίς τών aυτοκρατόρων 

ήσαν ποικίλων εl.δικοηl-cων, λεγόμενοι agrarii και agrimensores, fru
mentarii, aedificiorUΠ1, machinarii και Saconιariί καi Jπετέλουν lδιαί
tερα σωματεία. 

1 Π ο λ υ β ίο υ, Ίστορίαι, VI, 1, fκδ. Th. Bίittner Wobst, Λsι'ψία 1889-1905. 
Φ λ. 'Ι ω σ ή π ο υ, Περi τοϋ [ουδα'ίκοϋ πολέμου, ΙΙΙ, 5, 1 καi. 8, ίiκδ. Emιn. Bek
ker, Λειψία 1855-1856, 

~ Η Υ g i n i G r ο m a t i c i, Liber de munitionibus castrorum, k. 45. Εκδ. 
G. Gemoll, Λει·ψία 1877. F ι. V e χ e t i i R e n a t i, Epitoma rei milίtaris, Ι 
ΠQοοίμ. καl κ. 1, εκδ. C. Lang, Λειψία 1885. 

s "Εν{}' ό.νωτ. VI, 27-i'l2 • 
4. "Εν{}" dνωτ. ΠΙ, 5. 
5 Π ο λ ύ β. 'Έν{}' ι:i·νωτ. V Ι, 41, 1. 

fΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ BVZANIINΩN ΣΠΟΥΔΩΝ "'fτο; ΙΖ' 10 
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ΊΌύtω'\' Cί.λλοι rlν·Υjκον εlς η)ν Vπηρεσίιι:ν τοϋ κράτους, Ο.λλοι εlς .η)ν 

του αliτοκράτορος καL ϋ.λλοι εLς τ-1\ν τιί)ν πόλεων. Οί κατ' έξοy)Ιν δμως 

mensores ήσαν οί δ.ν1Ίκοντες εLς τ1Ίν στρατιωτιΥ.:1Ίν ·ύπηρεσίαν, οϊη

νες κατείχον -r1}'v πρc!Jτην Πέσιν Εν τίi ίεραρzίq. μεταξυ τι~)ν πολιτικ6')ν 

&ξιωμάtιΙ)Ι' τcUν cohortes μ1·aetoriae. <ΕΥ.άστη λεγεUηι εlz.εν lδίους nιen
sores, διατελοί1ντι:.ι; ύπΟ τ((.:; διαταγU.ς τolJ μrimiceriιιs nιensorunι καl nVν 

δποίων ό &ρι1tμ0ς κατ' &ρχc'.ι.ς εLς 11 &νερχόμενος βραδ·ύτερον περιωρίσitη. 
'Γfις άρμοδιότητο; τcin• nιensores 11το προσέτι καl 1l έξεύρεσι; καταλύ

ματος δια ηΊν ιι.{Jλ1\v καί.. τους &νωτέuους ύπαλλ1lλους, &λλα περl τούτου 

εlς τrΧ περL μ-ηtcίτου. 

"Ηδη κατr'ι. τους χρόνους τής _δημοκρατίας γί-νεται Ενίοτε χρf]σις τfJς 

λέξεως metator dντi mensor. Εl.τα Ε.πl μακρΟν χρονικΟν διάστημα αϋτη 

Εκλείπει, διU. νc'ι S:πανεμφανισ{}ύ βραδύπρον καL Εν μεγαλυτέρι:t μάλιστα 

χρ1]σει, Εστιν δτε δε με διάφορον 1\ δ nιensor σημασίαν. Κιι.τU τΟν Ve
g·etius 1 οί ιηetatores, προπορευόμενοι του στρατοί\ Εξέλεγα'' τΟν κατάλ-

7.ηλον πρΟς στρατοπέδευσιν χώραν, Ενψ οί nιensores κα{}(;)ριζον τιl-ς Ίιrέ

σει~ μιάς Εκάστης μονιiδος Εν αυτφ. 'Επίσης Εν τύ &ναγραφfι τUJ'\' στρα

τιωτικίίη ιlξιιημάτων ύπΟ τοίi Ίωά'\•νου Λυδού 2 of μ1ίνσωρες διακρίνονται 

ηΟν μc.τατrhρων, χαρακτηριζόμενοι σί μΕν U)ς προμέτραι, οί δΕ ι~)ς χωρομέ

τραι. Του\'αντίον εLς τ<'ι.ς βυζαντινιΊ.ς πηγίις ot μητιίtωρες και οί μ1]νσωρες 
αναφέρονται &μφότεροι &.διακρίτως U)ς επι του καταλύματος καl Επl τής 

δωτάξεως τοϋ στρατοπi:δου 3
• 

Οί τεχνικοl ούτ:οι Επλ1'1ρουν τ·1lν μνημονευiJείσαν cΊποστ:ολ{jν των 

χρησιμοποωίJντες εiδικΟν Οργανον, gτoma η grunιa λεγόμενον, Εντεϋ

&εν δΕ Εκαλοϋντο καl gronιatici. Δια τf]ς gron1a, fiτις Ίlτο Οργανον 

δπτικόν, τΟ καl κυρι<Δτερον, τ(lJ'\1 μετρητών, Εγίνετο 1l χάραξις τών όδ(ί1ν 

μιιiς νέας πόλεως 11 και στρατοπέδου με βάσιν τΟ σύστημα παραλ

λ1lλω" και κα{}έτων όδiδν. "Η gTOll1a Ετοπο&ετεϊτο πάντοτε εLς τΟ μέσον 

τοϋ πρΟς χάραξιν χc{Jρου καl δ.κριβώς εlς τΟ σημείον, δπου rιt κυρωΊτε

ροι κά-&ετοι Επ' CιλλΊlλας όδοι διεσταυροUντο. το σημείον δε τοϊiτο Εκλ-ΙΊ
{fη επίσης groma '. 

1 'Έν{}' ιlνωτ. ΙΙ, 7 : Metatores qιιί praecedentes locu1n eligunt castris. 
2 Περl ιlρχών της Ρωμαίω'\' πολιτεtας, 1, ι!β, έ:-ι.δ. R. \Vίinscb, Λειψία 1903. 
a Περi. τ&'\• δρων τούτων γίνεται διεξοδικ&ς λόγος Εν Ρ a. u Ι )' - \V i s s ο • 

w a, R. Β. 7 (1912) εt; τό. άρ-&ρα στ. 1881-1886 groma, στ. 1886-1896 grωnatici, 
15 (1932) 956-960 1nen~or και στ. 1368 άρ1tρο'\' metator. Π βλ. Μ a r g ιι a r d t, 
'Έ'\•-&' δ:νωτ. Π, 394. 

! Η y g i η. de mιιn. c~str. 12: ίη introitιι praetor!i partis mediae ad via111 

principalι:m gromae locus appellatιιr .... Ό Σ ο υ ·ι δ α ς παρiχο)'\' παρό. τΟ γ ν ώ

μ ω ν χαt τύπον γ ν ω μ α έρμη'\•εύει : «Ολίγον f.ξωτ~ρω τfjς στρατηγίδο~ σκη·\'ijς 
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"Ινα τδπος τι; κρι-&iϊ ύπΟ τών προπορευομένων ll1ensores κατι:ίλλη
λος διU στρατοπέδευσιν, ε;{;Qf.ΠΕ'\' ο{Ιτε λ6φος, οVτε Ορος να ύψοϋται πλη

σίον τ:ου, διότι ταUτα καταλαμβάνοντες οί εz{}ροl itU 1iδύναντο εχείΊ1εν 
νιi ;τ:ροσβrί.λουν το.Uς εν τίρ στρατοπέδφ."~πρεπεν επίσης νU. παρέχη &.σφά
λε.ιαν Οχι μόνον εναντίον εχ{}ρικοU αlφνιδιασμο'ίi, &.λλό. καl πλημμύρας, να 

είναι Uγιεινός, εVρύχωρος, μΕ πόσιμον ϋδωρ καl μΕ ευκολίας δια τ1lν προ

ιιΛ&ειαν ξύλων και τροφfις δια τα κτ1lνη 1. 

. OL επι tΊ\ν εκλογΊlν τΟίΙ στρατοπέδου τεταγμένοι δια λευκfις σημαίας 
Εδ 1]ί.ουν κατι! πράΊτον τΟ σημr.ϊον, εlς τΟ {Jποϊον it' &νηγείρετο 11 σκην1) 

-ι:οU στρατηγοU (praetoι·iun1). Είτα, τοποiJετοϊ:Ινtες τi1ν g·roma πρΟ το·Π 
praetoriuιn, προέβαινον τfj βοη{}είq. ταύτης εΙς τ1lν ρυμοτομίαν τοι:, δλου 

χά)ρου καl εlς τΟν κα-&ορισμ.Ον τ·ϊlς {}έσεως ένΟς έΚάστου χιλιάρχου, δηλου

μένης δι' Ερυ1tρα; σημαίας 2 , χαl Εν γένει τ1)ν -&έσιν δλων π:Ον τμημάτων 
του στρατοU. Οϋτ:ω; 6 κα{}εl.ς U.φικνούμενος εγνu'Jριζε ~οίαν Ί1έσιν c'δφειλε 

να καταλάβη 
το σχ·ημα τού στρ(ιτοπέδου επρεπε ν(} είναι τετράγωνον κατ:α τΟν 

Πολύβιον 3 καl τ(η• 'Ιώσηπον 4 1 Ορ{}ογώνιον κατ: α τΟν Hyginus f> με &πο

στροyγυλωμένας γωνίας, EνQJ κατα τΟν Vegetius 6 δρΊιrογcδνιον, δ.λλU. καl 

τετράγωνον, τρίγωνον, κυκλικόν, Ί1μικυκλικ0ν &να.λόyως τf)ς διαμορφcΔσεως 

τού Εδάφους .7 At τέσσαρες δ' a·UτoU πλευραl iiπρεπε νιi &ντιστοιχοiΊν πρΟς 
τU. τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος. ΚατCι τΟν Hyginus ~, 11 κατεύ-&υ-vσίς 

του επρεπε vιJ. είναι πρΟς τΟν ~:χ{}ρόν, Ενcί) κατ α τΟν Veg·etius 9 11 πρΟς 

άνατολUς 1\ πρΟς τΟν fχ1~ρΟν 1Ί πρΟς ηlν τής δλης πορεί.ας κατεύ{}υνσιν. 

ΤΟ ΕσωτερικΟν διηρείτο διU. παραλλΊl/,ων καl κα{}έτων όδών, τών 

χωρίο'\' τι ('όσπερ ιiγορό. &.πεδέδεικτο~ δ δ1Ί γν&μα προσηγορεύετο. Έκεϊσε δε αί 

πρεσβείαι καi. αί &.γγελίαι καl δ.λα Fγί,•οντσ~. 
1 Η γ g i 11. "Εν-&' 6.'\•ωτ. 57. V e g e t. Epit. rei 1nilit. Ι~ 21-25 καl ΙΙΙ, 8. 
2 Π ο λ υ β "Εν{}' ιi'\·ωτ. VI, 41, 7. ΙΙερl σημα.ι&'\• τοϋ ρωμα'ίκοii στρατοϋ 

τι\η• χρό'\'W'\' της δημοκραιίας καl τ&ν πρόηω'\' αUτοκρατορικών διέ..λαβεν ό ν. D ο

:ώ a s z e Ν s k i, ΓJie Fahnen im rδωischen Heere ( Abhandltιng~n des arch epigr. 

Seminars d. Univ Wien Η. V.), \Vi~n 1885. 
3 "Εν-&' δ.'\•ωτ. VI, 31, 10. 

''E'\•-fi·' clνωτ. ΠΙ, 5, 1. 
~ 'Έν1t' δ.νωτ. 57. 
6 "Ε·ν-&' &.νωτ. Ι, 23~ ΠΙ, 8 σ, 82. 
7 "Εν-&' άνωτ. Ι, 23. ΠΙ, 8 σ. 82. 
8 "Εν-θ-' δ.νωτ. 56 : Porta praetoria ~emper hostem spectQ.re debet. 
9 "Ε'\•{}' ιlνωτ. Ι, 23 : Porta a.ι~tem, quae appellatur praetoria1 aιιt orientem 

spectare debet ant illU1n locnm,. qui a.d bostes respi~it, ant. si iter agitur1 illan1 

partem debet adtendere~ ad quam est profecturus exercitns1 •••. 
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όπο(ων αί κυριcΌτεραι ήσαν, 11 Yia principa1is, 1l νίa quintana κ.αί 1l νia 
praetoria "Η πρώτη χωρίζουσα τΟ στρατόπεδον εiς δύο καl βαίνουσα πρΟ 
του praetorium καL άπΟ 13. πρΟς Ν. &πέληγεν είς τU:ς δύο πύλας, nlν por
tam principalem sinistrall1 επι τfjς βορείου πλευράς καl τfιν portanι prin
cipalenι~dextram επι τfι; νοτί.α;. "Η δευτέρα Οδό;, 'll νia quintana, δι 1}
κουσα παραλλ1lλως τfις νia principa1is, διιlρει τΟ εμπρόσ{}ιον τμfjμα τοϋ 
στρατοπέδου εϊς δύο 'ίσα μέρη. Τέλος 1l τρίτη, 11 γja praetoria, &ρχομένη 
απο t'fjς πρΟ του praetoriunι f.γειρομένης ara- (βωμοU) μετα τfις Οπισitεν 
τού praetoriuιη Ε-πεκτάσεώς της διιiρει τΟ στρατόπεδον κατα μήκος είς 
δύο ~ίσα μέρη Άπέληγον δΕ 1Ί μΕν via praetoria εϊς η'τv επι τfίς &νατο
λικης πλευράς &νοιγομένην πύλην, τi}ν portanι praetoriam, ενψ η προέ
κτασίς της εLς τ1Ίν επι τfις δυτικfίς πλευρdς πύλην, την portaιn decuma
nanι. Έπl τf}ς via principalis, καl ε'ίς τΩ μέσον, 1lγείρετο τΟ praetorium 
έκατέρω{!-εν δΕ αΊΊτου τΟ quaestoriunι (δεξιU) καl τΟ forum (&ριστερά) 

) ' δ' ' παρ απ ~.ευρως ε τούτου 1'} σωματοφυλακη (pedites καl equites delecti) 
&νέπrυσσε τcλς σκηνάς της 1 . ΕLς τΟν ύπόλοιπον χώραν κατέλυον κα{Ι-' 
c'Qρισμένην τάξιγ αt ύπόλοιποι πεζικαl καl ϊππικαl δυνάμεις, τών σκη· 
νών των βαινουσών εiς παραλλ{ιλους σειράς, χωριζομένας &π'&λλ1'j/·,ων δι' 
όδών c~ψισμένου πλάτους 2 , 

ΤΟ στρατόπεδον &χυροiiτο και f.κ τών τεσσάρων πλευρά')ν ύπΟ τά
φρου (fossa), χάρακος (vallum) καl τριβόλων (cerνolus) 3 • Εtς η)ν δχύ
ρωσιν εiργάζοντο πάντες o'L όπλϊται φέροντες εκ του Οπλισμού των 
μόνον τΟ ξίφος 4 • Ώς πρΟς τΟ βά{tος καL πλάτος τfίς τάφρου α'L &πόψεις 
δΕν συμπίπτουν· οϋτως δ μΕν Hyginus 5 δέχεται 5 ποδών πλάτος καl 3 
βιii}ος, Ενφ ό Veg·etius ",Εξαρτώ ν ταi:iτα εκ διαφόρων παραγόντων δέχε-

9 " δ , ται η 12 πο ών πλάτος καi 7 1] ~ βάι~ος. ΤΟ &νr.ισκαπτόμενον πρΟς διό-
ρυξιν της τάφρου χδ')μα, &ναρριπτ6μενον πρΟς τΟ εσωτερικΌν καl ύποστη
ριζόμενον δια πασσάλων καΙ κλάδων δένδρων, ε σχημάτιζε τΟν χάρακα (val~ 
1um). ΤΟ ϋψος καl πλάτος τούτου f.ποίκιλεν Επίσης. Οϋτω, κατιλ μΕν τΟν 
Hyginus 7 τΟ πλάτος ήτο 8 ποδών καL 6 τΟ ϋψος, κατα δΕ τΟν Veg·e-

1 Μ a r q u air d t, "'Εν{}' Ο;νωτ. Π, 399. 

• 2 Τ'Ι)ν Ο.~ριβη -&έσι'\' ένΟς έκάστου τμijματος παρέχει ό Μ a r q u a r d t, "Εν{}' 
α·νωτ. σ. 891 εξ. 

3 Η y g i n. "Εν{}' ά:νωτ. 48-53. 

4. c. c. τ .. a c i t i, Annales, ΧΙ, 18, έκδ. Ί'h. Kίessling, Λειψία 1829. ν e R 

g e t. "Εν{}' Ο.νωτ. ΙΙΙ, 8 σ. 83. 
5 "'Εγ{}' Ο.·νωτ. 49. 
6 "Εν{}' δ.vωτ, Ι, 24. 
7 "Εν{}' &.νωτ. 50. 
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tius ι 13 ποδ. τΟ ϋψος κα.L 12 τΟ πλάτο; Ό χ άρα ξ &νηγείρετο o1Jzl &μέ
σω; με τα τ&.ς σκηνά:;, &λλ' εtς άπόστασιν 200 ποδών &πΟ τcί)ν τελευταίων 

τσύτf.ον. co χώρος ο·Uτος 11το U.ναγκαίος διιl t1~Jν εϊσοδο·ν καl Εξοδον τού 

σtρατού, κα-θ-όσον Ολαι α'L με-.ταξiι tών σκηνών όδοL εκεί κατέληγαν. Έ

κεϊ Επίσης εφυλά(i'σοντο κατιl ηlv νύκτα τα σφάγια καΙ. ΊΊ προσγενομέ

νη λεία, τΟ δΕ: σημαντικώτερον, διότι οϋτω τών Εχ-&ρών προσβαλλόντων 

τΟ στρατόπεδον οϋτε ριπτόμενον πϋρ, ο.Uτε βέλη εφ{tανον μέχρι τών 

.σκηνών 2 • 

cH &σφάλεια τού στρατοπέδου εvισχύετο προσέτι δια τριβόλων, το:το-
1q.ετουμένων εξω και πέριξ αυτου κai δια τοποitεηΊσεως φρουρών νί,κτα 

τε καl 1]μέραν (vigiliae, excubiae). 

ΤΟ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ 

ΚαL ενQ} τU, κατ&. τΟ στρατόπεδον διαρκούσης τfίς ρωμα·ί.κfις περιόδου 

διασαφηνίζονται δ;πολύτως δι(i τfις παρακο/ωυi}Ίrjσεως τfις ίστορίας tών 

λέξεω'\' mensor, metator, metatio, nιetatum, castra, g·ronιa, gronιatici, 
κατα τΟν μακραίωνα βίον τfις βυζαντινfι; αυτοκρατορίας διασαφηνίζονται 

Επίσης διU τfις fρεύνης τών τεχνικών δρων μ·ιjvσωρ, μητάτωρ, σπανιcΔτε

ρον μητδτοv (=στρατόπεδον), χdραξ (=χαράκωμα, τόπος δια χαράr.ων 

περικεκλεισμένος, στρατόπεδον cbχυρωμένον), τάφρος (=χάνδαξ, δρυγμα), 

ταφρεία (=κατασκευΊ) τάφρων 11 προχωμάτων, τάφρος), σούδα (=τάφρος 
καΙ. δiι δια πασσάλων c'ι)χυρωμένη) 3, σόυδδτοv (=τόπος δ)χυρωμένος δια 

χαρακcδματος καl τάφρου), φόσσα (=τάφρος, δρυγμα), φοσσδτωι (=στρα

τόπεδον διcl φόσσας ό')χυρωμένον, στρατός, στράτευμα), φοσσατεύω(=στρα

τοπεδεύω δχυρftlν διιλ φόσσας τΟ στρατόπεδον, εr.στρατεύω), παρεμβολ1} 

(=στρατοπέδευσις, στρατόπεδον, κατ&λυμα στρατιωτών), tiπληκτον (=κα

τάλυμα, τόπος Οπου καταλύει ό στρατός, στρατόπεδον), (ι,πληκεύω (=κα

ταλύω, στρατοπεδεύω), κατού'J'α {=&ποσκευαί, &ποσκευαl στρατιcδτου, 

σκην1Ί, στρατόπεδον, οίκος), κατουνεύw (=κατασκηνc'Ο, καταλύω, στρατο

πεδεύω), κατουvοτόπιον (=στρατόπεδον, κατά.λυμα). 

1 "Εν{}' άνωτ. Ι, 24. 
2 Π ο λ ύ β. "Εν-&' άνωτ. Vl, 31, 11 έξ. 
3 Ό f<', D 6 1 g e r συσχετίσας τΟ Ονομα Σου"tδας πρΟς τ1)ν λ. σ ο ύ δ α (Szb. 

d. Bayr. Acad. 1930) εδωσεν ιiφορμ·1)'ν να γραφο·ϋν πλε'ίστα περί της λέξεως. Πβλ. 

Η. G c e g ο i r e (Βuζάντιον 11 (1936) 744-83 12 (1937) 293-300, 658-660). F. 
D δ 1 g e r, Zur Σoϋδα-frage, Β.Ζ. 38 (1938) 36-57. F. L a ιn m e r t, Suda, die 
Kriegschrift.steller ιιnd Suidas, Β. z. 38 (1938) 23-35, 
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~Εκ τι'Vν Όρων -rούτων δ κατ' fξοχ1)ν fγ χρt]σει iΊτο τΟ δ.πληκτο 11 καt 
rl.πλ1)Κεύω εκ του J.rι.τ. aμlicituιn π. μ. του ρ aρ1ico-are 1 , Uπαντίδν 1iδ1 

' 6 '- ' 1 τον ον αιωνα . 

Τfιν σημασίαν n)H' λέξεων τούtων παρηκολου{}{jσαμεν κατιΊ. πρώτον 

μ€ν λόγον εlς τιJ. εlδιΥ.Λ περl στ ρ α τηγικης τέχνης ε ρ γα τής βυζαντι ν ης 

φιλολογίας, τα πολυάρι{}μα τακτικά, κατU δεύτερον δέ, καl ΕντελCδς ύπο

βοηitητικώς, εl; τι'ι ίστορικU συγγράματά της. 

Α' ΤΑ i\:\ONIMA ΣΤrΑ ΗΗΊΕΔΑ 

~Εν ηϊ ρωμαϊκιi α--l,τοκρατορίg λίαν fνωρlς εlz.εν (φyανω{ΗΊ Ε:παρΧΕς 

σύστημα Εμπορικ6Jν καl στραιιωτικιΟν όδίδν. 'ΑπΟ του 292 μ. Χ., έπl Διο

κλητιανοί:,, χάρις εlς ηΊν προαγωγ1)ν τ.Υi; Νικυμηδείας εiς πρωτεύουσαν 

t01J &ναtΟλtΚΟίΙ tμl]μαtΟς tΟϋ ρωμr(ίΚΟίJ Κρι:it0Uζ1 Ί]ρχισε βα{)-μιαία μετα
βο/3ι τούτου, η δποίrι fστα.-&εροποι1]ftη διc'ι τοi::• κα{}ορισμοU ι'Ος πρωτευ

ούσης τfΊς Κων]πόλεως. Πασαι αt δδοl JJδ{ιγουν πλέον εlς τ1Ίν vέαν Ρu'J

μην. Ή συμπλ1lρωσις δμως τοϊi όδικου συσηlματος, τfις βυζαντιν1Ίς α:Uτu

κρατορίας συντελείται Επi. τfΊς βασιλείας του Jlοuσηνιανου Α'. Tclς περl 

τούτου εLδ1Ίσεις &.ντλοUμεν ()χι Εξ Ιδιαιτέρων πηγ(jηι, διότι τοιαϊiται, δΕν 

μάς διεσcδίtησαν, cΊ.λλ' Ε.κ τGηι ίστορικ{όν, ΊJψ' ι'Uν σποραδικciJς παραδίδον

ται, Εχ t(tlν λειψιiνων Ενίων α1ιτcϊ:'η', καl. τέλος Ε:κ τuϊi γεγονότος, δτι 

πλείσται ilσαν Εν χρ{ισει &κόμη Επl. Τουρκοκρατίας. 

ΔιΟ: τόη• αρτ(ως ιUργανωμένων καl. Επιμελώς συντηρουμένων στρα

τιωτικών όδών Εκινούντο αt στρατιαί, σπεύδουσω πρΟς απόκρουσιν τών 

ποικίλων εισβολέων, Οχυρώσεις δε κατα διαστ{ιματα παρείχαν 1Λlν aπα
ραίτητον άσφάλειαν. 

To·U α1ιτοκράτορος απερχομένου εlς πόλεμοΥ, ΊJπfιρχον εiς Wρισμένα 

κατάλληλα σημεία τΊι; στρατιωτικfις δδοίί μόνιμα στρατ6πεδα, εiς τ(). δ

ποία α't Ενοπλοι δυνάμει; τών κατα μfΊκος ταύτης επαρχιών ανέμενον, δ

nως Ενσωματω{}οϊiν εlς τιlς μετU tού α·Uτοκράτορος. Τιl μόνιιια ταύτα 

1 Ή fκπτωσις tοϋ ψ&όγγου t εν τfι οUσιαστJΧΟΠΟιη{}ρ,ίσυ μετοχfι δύναται '\' 
ά·ναχ-&ίΊ εtς τ1Ί·ν λαηνικ1)ν προφοραν της λέξεως. Ή δια τοί) η παραδεδομένη γρα

φη Οφείλεται εις παρετυμολογία ν : α π λ tι ~'τ ο ,. = τΟ ,ιι1) πλησσόμε'\'Ο'\', +i Uπου 
καταφεύγων τις δεν κινδυ'\'εύει '\'α πληγί'j, εLτα δε καl τΟ ρ. ύ. π λ η κ ε ύ ω. Πβ. 

s. Ρ s a l t e s, Grammatik der byzantinischen Chroniken, σ. 36 καi 112, Gδttin~ 

gen 1913, 
!! Μ α υ ρ ι κ ίο υ, Στρατηγικό,,, σ. 67, 125, 134 κclλ. f!κδ. J. ScheffeΓ ιιετιi 

'Αρριανοϋ, Τέχγη τακτικΥι, UpsaJa 1664. Μ α λ ύ. λ α, Χρονογρι:ιφία, σ. ο;;;< 15 
κU.λ. έκδ. Βό'\'Ι'ης, Π α σ χ ά λ ι ο '\' Χ Q ο '\' ι κ ό ν, σ. 651, 2 κdλ. έκδ. Πόννης. 
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-c ατόπεδα Εκαλοίιντο 1-iπJ.ηκτα ι καl εΙ ναι τα {ιπΟ τών Ρωμαίων statiνa 
σ ρ - 'δ- -Β ' , , , , Μ • -~ιόιιενα. Έκ niJν στρατιωτικων ο ων του υ~αντιου μονον η την . 
ι. ε, . , , , , τπ " R • ' -
1 Λσίαν διασzίζουσα μ('iς ε ι ναι, zαρις εις τον \'ν. 1n. an1say ·, επαρκως 

... . στ 1 '1 EL,... τΟ,, 'ΙουστινιανΟv Επίσης αποδίδεται ·ή Οργάνωσις ταί-της ι~Jς 
γνul J • • '=' , _ , ~ , :J , , , ~ , , c 

, '] ε' 1ικαταστασιr των μονιμων απληκτων . Αψετηριcι.: ητο οτε με'\' η 
και 1: • "' 
Χαλκηδιδν, δτΕ δf 1l ιΕλενούπολις, εlς τΟν κόλπον τoii 'Αστακού. <Η δευ-
•' α ·fΊtO συνη{}εστέρα, Κα1.'tόσον οϋτως ή fπl στραtείαν αναχώρησις τοi:ι 
-~~~:λέω; ·llτo δυσκολci'Jτερον να ύποπέση εiς τfιν &ντίληψιν τών ώς δή
~εν Εμπόρων Εν Κων]πόλει διατριβόντων' Λράβων κατασκόπων. Εtς τοiι; 
ιιείC.ιγενεστέρους χρόνους οί α1Jτοκράτορες1 ά.ποβιβαζόμενοι εΙ.; τUς Πύλας 
~1ϊς Βι{}ι•νίας, fκεΗtεν ΕξόJρμων -i. 

T<L &:πληκτα ταlίτα μνημονεύονται υπο τριών πηγών. cH πρώτη ύπΟ 
τΟν τίτλον «<Όσα δεϊ παραφυλάττειν βασιλέως ~ιέλλuντος ταξιδεύειν» 5 

αναφέρεται εiς τ1lν &πΟ Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τών 'Ισαύρων 
εποχ 1lν. "Η δευτέρα &.ν{ικουσα εLς Κω·vσταντϊνον τΟν Πορφυρογέννητο ν καl 
ύπΟ τΟν τίτλον «<'Οσα δεί γίνεσit'αι τού μεγάλου καl ύψηλοii βασιλέως 
τcΟν Γωμαίων μέλλοντος φοσσατεUσαι» 6 &νάγεται εl.ς τ1~1ν ιiπΟ 'Ισαύρων 
μέχρι καl Βασιλείου Α' Εποχ·1]ν. cH κυρίως Ομως πηγ1) είναι η τρίτη &πο
τελουμένη α:ιτΟ Ολιγόστιχον κείμενον τού 9ου-10ου αic'δνος ύπΟ τΟν τί
τλον «cy πόίtεσις τcίη• βασιλtΚ(ίJν τα:ξειδίων καl ΊJπόμνησις τών &πλ-1]
κτων)> 7, δπου Ο χι μόνον μνημονεύονται ταiiτα, &λλU. καt κατονομάζονται. 

Καl εLς τcl. τρία κείμενα γίνεται λόγος, ώς Εξ α{)τοU τού τίτλου των 
καταφαίνεται, περl. d.πλΊlΎ.των, εlς 11-ν περίπτωσιν προσωπικώς ό βασιλεlJς 

1)γεϊτο τοϊ! στρατου. Εlς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν ό αυτοκράτωρ πρlν 11 
δγκαταλίπη τ1Ίν πρωτεύουσαν διέτασσε μετα'ξiJ U.λλων τοiις άρμοδίους 
«Εγγράφως δούναι αυτψ τα &πληκτα καi. τlι. διαστ1lματα αυτών, καi πό-

1 Κατ' lJ. π λ η Χ τ α {JJ"tελογίζετο f.γίοτε και 1'-ι πορεία του στρατοίi έπερχο
μέ·νου ένα··πίο·ν του έχitροϋ. Πβλ. Ν ι κ η φ. Φ ω κ δ., Περl παραδρομης πολέμου, 
σ. 251. 5, fκδ. Βόν·νης : «ή'\'ίκα δf- πρΟ τεσσάρω·ν στα-&μων ήτοι clπλΊ'ικτων f:πιγνο)ς 
τ'!lν όδόν, δι' 1]ς ΟΟρμησαν οί πολέμιοι ... "• καt σ. 251, 13: « ••• ώς ή·νίκα οί 
.πολέιιιοι ώ~ άπΟ δύο Cι.πλtΊΧτων τfi κλεισούρq: πλησιάσωσι .. · ». 

• 11 \'\Τ. Μ. R a m s a y, The Historical Geography of Asia Minor, σ. 74 έξ. 197 

έξ. London 1890. 
<~ Αύτό-0-ι, σ. 75 έξ. καt 200. 
~ Αύτόitι, σ. 201. 
5 "Εκδ. έν Κ ω'\' σ τ α'\' τ ί '\'ο υ li ο ρ φ υ ρ ο γ ε'\' ν ·1Ί τ ο υ, 'Έκ-θ'εσις 

της βασιλείου τάξεως, Ι, 445-45-!, fκδ. Βόννης. Περl τοϋ συγγραφέως έλπίζομεy 
να διαλάβωμεν προσεχώς. 

5 Α lιτό-&ι, Ι, 455~508. 
1 ΑVτό-&ι. Ι, 444~445. 
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σου λαοϊi Εστιν 1l Ί.ώρησις aυτ:cjyν) ι. Ι\1ετι~ ηlν συμπλ1)ρωσιν τίίJν προετοι· 

μασιr:ί)ν 2 έξ1}ρχετο ο·Οτο:; τfι; :τρωτευούση; εν μεγrίλη πομπή. Διαπεραι· 

ούμενος επι τής &σιαtιΧ1)ς δ.κτfις-έφ' Όσον βεβαίως 'll εκστρατεία έστρέ
φετο εναντίον των cf.π' d.νατολών έy;&ρίϊη•-κατηυ{}ύνετο πρΟς τα μόνιμα 

στρατόπεδα, δπου δ συγκεντρωμένος στρατΟ; t(ΪΗ' γειτονικ(ίJν itεμάτcον 

&ν έμενε. 

Μόλις Εφ{}ανεν ΊΊ ε'ίδησις περt προσεγγίσεως του βασιλέως οί στρα

τηγοl τών συγκεντρωitέντων itεμάτων παρέτασσον τοιJς ανδρας των πρΟ 

του άπλΊ~ιχτου καL κατι't μfικος τf]ς όδοί:1. <Όταν δf 'Πλέον ό βασιλεVς έπλη

σίαζεν, δ στρατηγΌς τοϋ {tέιιατος μετc!. τcJ.nι Πξιωματικ(tη• του, 1lτοι τοϋ 

πρωτονοταρίου, τών τουρμαρχών, τών δρουγyαροκομΊ']των, τών μεραρχών, 

τοϋ κόμητος τής κόρτης, τοϋ zαρτουλαρίου καi. τοϋ δομεστίκου, &φιποιεύ

ονtες ε'πιπτον Ε.πl τoii Ε.δάφους προσκυνοίΊντες τΟν βασιλέα, 8νι!J οί στρα

τιώται παρέμεναν 8πi. των ϊππων Έγειρόμενοι Επειτα ούτοι 8πευφ1]μουν 

μετα παντΟς τοϋ στρατοί) τΟν βασιλέα, δστις, ανακόπτω'\' τΟν δρόμον του 

καl πλησιάζων, Ί'ιρόJtα περL τής ύγείας αUτών τίδν Lδίων καL τcϊJν οLκογε

νειδΊν των. Μετ&, ταύτα διέτασσεν 1 Οπως ίππεύσωσι καL καταλάβωσι η)ν 
8ν τfι παρατάξει διU, τΟ &έμα &ρισμένην 11'έ.σιν 3

• 

ΕLς τΟ &:κρον τέλος του «&πλΊ]κτΟU>> προϋπ{jντων παρατεταγμένοι οί 

προαποσταλένtες fκ τfί; «tcίξεως» (=t'\1ς σωματοφυλακ'\1ς) καL τU «tά

γματα», ol. όποίοι καL τΟν συνώδευον μέχρι τής βασιλικf]ς πκηνής (κορ

τίνος) <~.). 'Όταν δ~ επέκειtο 11 δια τΟ προσεχΕς στρατόπεδον αναχώρησις 

προαπεστέλλοντο ol. τU «Ciπληκτα» καL τCις δδοUς γνωρίζοντες, δηλ. οί 

μηνσουράτωρες, τών όποίων (lλλοι μΕν προεπορεύοντο φέροντες τ1)ν βα

σιλικΊΊν «κόρτην» καl «τένταν» 5
1 καL «Uπουργίαν»-κυρίως εtπείν τΟ 11-

μισυ της ύπουργίας,-&:λλοι δε προέτρεχον των «-&εμάτων»1 υποδεικνύον

τες τ1)ν δ δΟν καL τοUς πόρους τών ποταμών 6 • 

Ή «Uπόitεσις nin' βασιλικών τα'ξειδίων καL ύπόμνησις τών &πλΊl

κτων», οUσα ε'ργον σtρατιωτικού τινος μόλις εγγραμμάτου, μίiς γνωρίζει 

τα μόνιμα μόνον &να ti}ν ΜικρUν' Ασία ν ΚΗL ·κ.α.τα τΟν t~ον καL lΟον αlcί')να 

i Α1ιτόftι, Ι, 4:!.7, 1 έξ. 
Σ! τα κατ' αυτας μδ.ς περιγράφει εν λεπτομερείq: δ κ ω "\' σ τ α 'V τ ϊ ν ο ς 

Πορ φ υ ρ ο γ έ ·ν ·ν η τ ο ς (εν-&' &.νωτ. Ι, 447 έξ.). 

' Αύτό-&ι, σ. 455, 1 ες. καί 482, 15 έξ. 

~ ΑUτό-&ι, Ι. 451. 5 έξ. Π βλ. τα λεγόμε,•α έν σ. 483, 18 έξ. 
t; Διαρκούσης τfjς πορείας έν τfι iδtq: χώρq: ύπfιρχον δύο «κόρται» καl διπλαϊ 

σκηναί· έΥ. τούτων οί μηνσουράτωρες προπορευόμενοι f:φερον Ο.να μiα·ν. Οϋτω δ' 

Ο.φικ'\•ούμ:ενος δ βασιλεUc; εϋρισκε τά πά'\•ηι εύτρεπισμέ'\'α καl ffτοιμα 
6 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε'''\' r-'j τ ο υ, 'Έyθ' U.νωτ. Ι, 452, 

12 έξ. 465, 3 έ'ξ. 
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άπανtώνrα στρατόπεδα. ΤΟ εtς τΟ χειρόγραφον τfίς Λειψίας διασωitδν 
κείμενον tαύτης, τΟ μετα tΟ'ί> Περi βασιλείου τάξε(Uς τού Κωνσταντίνου 
fiορφυρογεννι1tου συνεκδο1't·έν ι, παρέχεται λίαν τεταραγμένον. 'Εντεύitεν 
dJCετέλεσε τοiiτο &ντικείμενον μελέτης τiδν Ερευνητών W. l\1. Ramsay 2 

Η:. Gelzeι- 3 καL J. Β. Bury \Ούτοι, δεχόμενοι τΟν παρεχόμενον dριiJμΟν 
6ξ τών άπλ Ίjκτων τ'\1ς Μ. , Ασίας, διαφωνούν 00ς πρΟς τα {}έματα, τά ό
ποία εlς εν εκαστον τcΟν dπλ Ίlκτων &ν έμεναν τΟν αVτοκρύ,τορα. (ο πρώ
τος μεγάλος σται'tμΟς (i'iπληκτον) τοϋ εναντίον τών &π' &νατολών εχ.-&ρών 
επερχομένου αf,τοκράτορος ήσαν τα :Μαλύ.γινα παρα τΟν Σαγγάριον εν 
Βιitυνίq_. ΑUτό{tι &νέμενε κατU μΕ: ν τΟν Ramsay ό στρατηγΟς τών Όπτι
μάτων, κατCι δ δ τΟν Ge1zer ό δομέστη::ο; τών σχολών καL ό στρατηγΟς τών 
'Οψικίων, τέλος δΕ καtU. Bur)'Ot σtρατηγοL Θρι;,fκης καi Όψtκίων.'Ο προσ
εχl)ς σημαίνων σtαitμΟς ήτο τΟ Δορύλαιον, δπου οί στρατηγοL tών Ό
ψικίων καΙ. τών Θρι:&κησίων καtδ, τΟν Ranιsay, ό στρατηγΟς μόνον 
τών Θρq,ΧΊΊσίων κατα τΟν Gelzer, ό δομέσηκος τci'nr σχολών καl ό 

σtρατηγΟς τ-ών Θρrι.κησίων κατα Bury, Wφειλον να συγκεντρωiJούν 

&.ναιιένοντεc t1)ν Ciφιξιν τού βασιλέως. ΤΟ τρίτον &πληκtον ήτο εlς Κα

βόρ~ιον εν Φρυγίι:& ol.ΙzL μακρ&.ν τ-οϋ 'λ μορίου, δ που άνέμενον οί στρατη
γοL τ<Ον 'Ανατολικών, ηiς Σελευκε(ας (Raιnsay, Gelzer, Bury) καl ό δο

μέστικος τών σχολόJν (Ramsay). Έν συνεχείq. έUν μΕν ή Εκστρατεία 
&.πέβλεπεν εlς nlν &ραβοκρατουμένην ΤαρσΟν τα ύπόλοιπα -&έματα, δηλ. 

Καππαδοκίας, Χαρσιανόν, Βουκελλαρίων, Παφλαγονίας, 'Αρμενιακών καL 

Σεβαστείας (Bury) (όφειλον '\'c'ι. συγκεντρω11'ούν εlς τi}ν Κολωνίαν τής 
Καππαδοκίας}}. Εlς περίπτωσιν δμως καit' 1-]ν ό &.ντικειμενικΟς σκοπΟς τ'\1ς 

Εκσtραtείας Ίlτο ή ΆνατολΎι οί μδν στρατηγοL τών itεμάtων Καππαδοκίας, 

Χαρσιανού καi Βουκελλαρίων συνεκεντρούτο εlς Κολωνίαν καtc'ι. Geizer, 
Bury, εl.ς Σανίαvαν δε κατU Raιηsay, δστις προσ{}έτει αUτό{tι καl τΟν 

τοϋ itέματος Παφλαγονίας, οΈ σε τών 'Αρμενιακ(Ον, Ιlαφλαγονίας καL Σε

βαστείας εLς Καισάρειαν κατU Gelzer, Bur;.r, κατα Ramsay δε μόνον 

οί 'Αρμ. καL Σεβ. Τέλος, Uιv &πέβλεπεν 11 Εκστρατεία ε'Lς η)ν Τεφρικfιν 

τα &ρμενιακU. itέματα, 11τοι κατ& Bury Άρμενιακών, Παφλαγονίας και 

-Σεβασtείας, συνεκεντρούνtο εlς τΟν Βα{}·\Jν Ρύακα. 

1 Α iιτόftι Ι, 444-445. 
2 "Εν{}' ιJ.,•ωτ. σ. 202 έξ. 

s Dίe Genesis der b)'zantίnischen Theιnenverfassung, σ. 108 έξ. Leipzig 1899. 
4. The άπληκτα of Asia Minor, Βυζανϊ;ίς 2 (1911) 216-224. 
5 Ό Ramsay ("Εν-θ-' ιlν. 202 έξ. καt 218-219) διορitώ'\•ει τ1'-)ν Κολώ'\•ια>' του 

-κειμένου εtς Σανίανα''• ό δΕ Gelzer εtς Καβόρκιν, ώς επίσης η~Jν φράσι'\' ε t δ ε 

π ρ Ο ς τ ό. μέρη τ η ς Α. εtς ο ί δ ε κλπ-., δεχόμενος Lτακισμόν. Td επι~ 
χcιρήματα ιlμφοτέρων δf,ν φαίνο'\•ται ί.κα'\•ά, Δ'1στε ν' c'ίποστ&με.ν της παραδόσεως 

του κειμένου, ϊ;fjς δποίας φαίνεται εχεϊ;αι καL ό Bury. 
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ΚαΙ. ταίiτα μfν διαρκούσης τής πορείας δια μέσου τfις ίδίας χώρας. 

Έ;τικειμένης δμως τής εtσόδου εlς tΊ'j'ν ξένην, και δΊ) εlς nlν ερημΟ'\', τ~ς 

Σuρ(ας, ciπεβάλλετο πάν τΟ περιττ6ν. 'Ήτοι τΟ τοίJλδον, μία κόρτη, αί Επl 

πλέον dκηναί, αί συστελλόμΕναι τρciπεζαι Χί·.Π., οί dσ·&ενέστεροι τciJν U:ν

δψ))ν ίrς καl Εκ τών 'ίππων οί χωλοl καl ol τραυματίαι. Ταύτα παρελάμβα

νε'' δ πρωτονοτάριος τοU &έματος, dπΟ του όποίου δγίνετο ή εtς Lυρίαν 

εLσβολΊ\, μΕ ηΊΙ' Sντολ1]V να πu.ραδι{)ση α{JτU εlς τΟν πρωτονοτάριον του 

&έματος Εκείνου διrl τοϊ:Ί Οποίου δ βασιλε·U; Εγ;ι.αταλείπων τιlν Lυρίcηι 

{}lι είσι]ρχετο εlς τiιν χόJραν του. 

'Εν συνεχείq. &νασυντάσσων δ Ίlγεμι;ηι τα; δυνάμεις r::αί Ορίζων τα 

τiΊ; τάξεως κατd t1\ιν πορείαν Εδιδε τό σημείον Εκκιν·1)σεως. Οί Cίνδρες 

τi); f:μ;τροστ'tοφυλακ·-iiς έξελέγοντο μεtαξV tciJν «1'tεμάτων» τών γειτονευ

όνtων πρΟς την έχ-&ρικ1\ν χU:ψαν «~ια τΟ καl :τεϊραν Εχει-ν αVcoUς τών τε 

όδiδν καl τών λοιπω\' τόπων τcΟν Εχ1'tρών, καΙ. En τ1)ν πεϊραν τιΟν ε-vε

δρεuμύ.ηον καl τών πολέμων α1Ίτών». 'Εφ' δσον ιiε δι1lρκει ή διιl μέσου 

της Εz.ilρικ1')ς χι~ρας πορεία, έπεβάλλετο 1) στρατοπέδευσις έκάστην νύκτα· 
περιχαρακωμένου tοϋ στρατο;τέδου καl λαμβανομένων πάντων τών μέ

τρων ασφαλείας αUτοϋ 1• 

Β' ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΣΤΡΑΤΌΠΕΔΟΝ 

Καl ταύτα μΕν δσον ciφορ~ εlς τα μόνιμα στρατόπεδα. τα δσα Εν 

συνεχείg. {}(ι ε'ίπω,ιιεν &:ναφέρονται εl.ς μ1'1 μόνιμα, συγκροτούμενα ύπΟ 

tοϋ εν πορείct στρατού δια μίαν 1Ί περισσοτέρας νύκτας, δια μέσου Εχ

·-&ρLκfις z.ι~ρας, &.λλU. καL τής Lδίας flς περίπτωσιν κα-&' 1lν ιJΠ'r')ρχε φόβος 

αlφνιδιαqμοU έκ μέρους εLσβαλόντος 1iδη έχitροl,, ΤΟ.ς σzετικCις πληρο

φορίας {}U παράσχωμεν κατU. σειρlι.ν χρονολογιχ1Ίν τών περl στρατηγικής 

βυζαντινών συγγραφόn' εκ τών όποίων γ,υρίως &.ντλούμεν. 

ΟΡΒΙΚ!ΟΥ, ΤΑΚΙΙΚΟΝ 

Ώς συνέβη καl κατU τ1'ιν πρώτην όμαδικ1~Jν χρησιμοποίησι ν βαρβά

ρων μισ-&οφόρων, οϋτω και γ,ατU. τόν i)ον αlώνα, η'ιν κατ' ΕξοχΊ'ιν περίο

δον τών ξε'\'ικcjjν μισ1..~αφορικ(Ον στριιτευμ(ίτων, 'Ιlτις 1}ρχισε &μα τ·U &νι;.ρ

ρ·ΙΊσει tolΊ Θεοδοσίου Α' =ι έπl]λ\tε z.(ιλάρωσις tών κατα tΊlν τακτικi]ν οτα-

1. Κ ω'' σ τ α ν τ ί '\'ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ·τΊ τ ο υ, "Ε..,{}' &'i'ωτ. Ι, 453, 
8 έξ. καί 4:86, 11 fξ. 

! Ζ ώ σ ι μ ο ς, IV, 2β, 40, k:κδ. Βόννης. Π βλ. τά περl τοiι ρόλου αιJτίΟ'\' f.ν 

τfl διοικίjσει των κοινω,, λεγόμενα ύπι\ Α. V a s ί 1 i e ''~ Histoire de l'eιnpire by
zantin, Ι, 106 ι'iξ. καl 110, Parίs 1932. Γ. Κ ό λ ι α, "Η προβυ~αντι'\'1) Θεσσαλο

·νLκη καl ή στάσις τού 390, σ. 37, Ά-&ηναι 1935. 
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ραδεδομένων. Τlι. :;τλ1lγιιατα εξ U.λλου -ύπΟ τών γειτόνων εν τή Δύσει καl τή 

e Α-νατολfι ·ι'] σαν d.λλεπιίλληλα, μf τεραστίας δε δια τΊ'ιν α-ίηοκρυ.τορίαν 

συνεπείας. ΑΊ δυτικαL Ε:;τυ:ρχία.ι, μηδ' rι1Jτi'Jς τ11::; πρωτευούσης τού δυτι-:ωϋ 

ρωμα.ίΧου κράτους f'i;αιρουμένη;, &πωλέσ-&ησαν διU παντός, Εν φ z.ρόνφ οί 

Πέρσαι Εν τ[i 'Ανατολίi ρωμα'ίκciς στρατηγικU; με{}όδου; Ε.φαρμόζοντες 

έσημείωναν προόδου; βραδείας ω.λα σταΊ'lερcί;. Τοιαύτην κρίσιμον κα

τάσtασιν &πεσκόπει νιJ. Ε.πανορltόJση δ Όρβίκιο;, στρατιι;ηης, συγyρα

φε.Uς Εν Ο ς Εγχειριδίου, &ρχομένου του Gου αlώνος Επl aυτοκράτορας 'Α

ναστασίου 1 • 

Κατιl τΟν Όρβίκιον 1) ciναζ1)τησι; τίδν &σφαλεστέρων δδ5Jν .χαt του 
καταλλ11λου χι_6ρου πρΟς στρατοπέδευσιν &νf]κεν εlς τοUς Cινrικένσwρας -l\ 
προπάτwρας, εtς δΕ τοVς μ1]νσωρας 1) καταμέτρησις χαl διάταξις τού χώ
ρου καl1Ί Εγκατάστασις ΕνΟς έκάστου εlς nlν ύπ' αiJτών καΊ3-ορισ{}είσαν 

{tέσιν. Παρ' Εκάστcρ τάγμα. τι 11 βάνδcρ εUρίσκοντο &.να δύο dντικέ\'σωρες 

καL μ1lνσωρε; 2, ο'ίτινε;, προπορευόμενοι, ιΊ'Jφειλον να εϋρουν τΟν κατάλ

ληλον χc'iJρον πρΟς «&πλι)κευσιν η φοσσάτα ::ι:οιf]σαι». Έ{tεωρεlτο δΕ r!Jς 

τοιούτος ό παρέχων ασφάλειαν. Κατα ταίiτα Επρεπεν &παραιηlτως ν~ 

&ποφεύγηται τόπος πλησίον του Οποίου ·ύψοίiτο λόφος 1] Ορος ·11 Εξετεί

νετο δάσος 11 ευρίσκετο τΟ στρατόπεδον τού E.z11-ρoii 3
• 'Ως πλέον δf. κα

τάλληλος πρΟς τΟ «&πληκεύσαι» χίδρος συνιστάτο ό Επl ύψηλοτέρου καl 

άναπεπΊ:αμένου πεδίου εύρισκόμενος καl άφ' Εαυτοί) Οχυρός!. ώς π. χ. 

δ χώρος, δπο:u 1l μία τcί1ν πίιευριΟν 1:0'\J στραtοπέδου -&ιl έξησφαλιζετο 

ύπΟ ποταμού, λίμνης 11 παρομο(ου τινός. 'Επ(σης συνιστdτο, δπως ό τό-

1 'Εκδ. tδ. f'\' Kruιnl>acher, BLG2 637. 'Αποσπάσματα fκδίδο'\•ται οΊς Fontes 
ύπΟ R. V a r i, Leonis imperatorίs Tactί~a, Βουδαπέστη 1917. ΑΊ παραπομπαl γίνο'\'
ται εLς τ1)'\' fκδ. J. S c h e f f e r, Aιτiani, Ί~actica et Manricii, Ars militaris, Upsala 
1664.. T1l'\' στρατιυηιΧ-11ν Δργά'\'ωσι'\' του βυζα'Ι'τι·νοίi κράτους κατιi τό'Ι' 6ον αL. ήρ~;ύ
νησεν ό Α u Β s a r e s s e s, L'armee byzantine [ι la fin dιτ νΙe siecle d"apres le 
Strategicuιι de l'empereuι· Maurice, Bordeanx et Parίs, 1909. Π βλ. l\1 α υ ρ ι % ίο υ~ 

Σ"tρατηγικόν, προοίμ. σ. 1 καt Λ έ ο..,, τ ο ς, Τακτικά 1 Ι~ προοίμ. σ. 5, εκ δ. νari; 

«Τfίς στρατιωηκfίς καταστάσεως &μελη{}είσης χρόνφ πολλψ καί ε!.ς παντελfί λΊ]· 

{}ην ώς εtπεϊ:ν f.λ{}ούσης, <ός μηδf αUτά τιi :;τρόzειρα τοϋ στρατηγεϊ:ν fγχειροiιντας 

fπίστασ{}αι πολλά τε δυσχερη διαφόρως συμβf]ναι, καl ποτέ μέγ ιlγυμνασία'\' αtτι· 

ασ-ιtαι στρατιω"&ίΟν, ποτε δf. απειρία'\' στQατηγ&'\' καταμέμφ{}-εσ{}αι, συνε(δομε'V εκ 

τε των &ρχαίων λαβόντες καΙ. μετρίαν πεϊραν Επl τίΟ'\' fργων εύρόντες ταύτην συy

γQαφfΙ παραδού'\•αι κατd. τΟ Ίlμϊ:γ δυνατ6ν συντόμφ τε καί άπλfι ... », 

2 Μ α υ Q ι κ ίο υ, Στρατηγ. Ι, 3 σ. 29. 9 σ. 41. ΙΙ, 11 σ. 66 έ~. VII, 17 σ. 

170 έ'ξ. ΙΧ, 3 σ. 218. ΧΙΙ, 8, 22 σ. 349 έ'ξ. Εκδ. Scheffer. 
s Αύτόι'tι, ΙΧ, 3 σ. 217 έξ. XIJ, 8, 20 σ. 343 έξ. 

4 Αύτό{}ι, ΙΧ, 3 σ. 218. 
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πος είναι άνοικτΟς (γυμνΟς) καl Ελαφρώς έπικλιν·1)ς. ΤΟ τελευταίον δια 

λόγους Εντυπώσεως, κα{}όσον οϋτω τΟ στρατόπεδον {}(ι έφαί ν ε το μεγαλύ

τερον εί; τΟν έχ{}ρόν, παρ~ δ)τι έπl Επιπέδου Εκτάσεως 1• "Η στρατοπέ

δευσις Επρεπε να γίνηται μακριiν έλωδ5Jν Εκτάσεων καl. iJ.λλως πως &ν-8-

υγιεινώv. <Όλως δ' Lδια(τερα μέτρα Ελαμβάνοντο, δπως δ τόπος διατηρή

ται κα&αρός 2 • Έπειδη δΕ τΟ τελευταίον τοiiτο, ·fιτο δ·ύσκολον, Lσχυεν ή 

&ρχ1l τής συχνfις μεταστρατοπεδεύσεως είς Clλλον τόπον. 

'Ενδεδειγμένος πρΟς στρατοπέδευσιν χώρος 1Ίτο Επίσης Εκείνος, δπου 

ι'tU ε:~ησφαλίζετο ευκόλως τροψι) καl. ϋδωρ δι' &ν{tριδπους καl ζiρα. ~Επε

ζητείτο δΕ χώρος, δπου παραρρέων ποταμΟς δχι μόνον πόσιμον ϋδωρ 1<tα 

Π<'Χρείχεν &λλcl. καi ασφάλειαν Εκ μιάς τών πλευρών 3. Εlς περίπτωσιν 

δμως, κα{}' fιν δ Ε_χ{}ρΟς εύρίσκετο &κόμη μακράΥ, dπηγορεύετο, δπως 11 
στρατοπέδευσις, καi μάλιστα τοίί ί.ππικοίi, γίνηται πλησίον ϋδατος, «ϊνα 

μ1) και ηλ i!iλογα καi οΕ Cίνδρες εν συνηfrείq, τfίς πολυποσίας νινό,ιενοι . ' ' 
Εν καιρψ καρτερίας μη φέρονtες δλιγωρώσιν>> 4.. 

Της πορείας γινομένης ε'ίτε Εν τΏ lδίg χώρg ε'ίτε Εν τii τοίi Εχ{}ροV 

Επεβάλλετο 1) Οχύρωσις τοίi στρατοπέδου &.κόμη καl αν lπρόκειtο δι' 

&νάπαυλαν μιάς μόνον ήμέρας 5 . cH καL Εν tiϊ Lδίq, &κόμη χώρq. σtρατο

πέδευσις καi Οχύρωσις toίi <τtραtοπέδου είχε, νομίζομεν, μάλλον χαρα· 

κτήρα dσκ1Ίσεως 11 dσφαλείας, Εξαιρουμένης βεβαίως tf1ς περιπτώσεως 

κα{} • 11ν οί Εχ{}ροL ε1χον 1lδη ε'ίσβάλει εLς την χώραν καl περιέτρεχον 

ταύτηv δηοίiντες. 

'Άμα ηj dφίξει τοίi στρατοϋ εlς τΟν πρΟς dπλ1Ίκευσιν Εκλεγέντα τό

πον, Εν φ tCι μεταγωγικlι εισερχόμενα κατελάμβαναν η)ν εν τφ στρατο

πέδφ {}έσιν των 6 καl φρουροL Ετοπο&ετοϋντο πέριξ πρΟς aντιμετώπισιν 

παντΟς α'ίφνιδιασμ.οϋ, o'L ανδρες Επεδίδοντο ε'ίς ηlν άνέγερσιν Οχυρcbματος 

Τοίiτο συνεκρότουν αί δμ.υ.ξυι 7 , τοπο-&ετούμεναι κατ& σειρcΊν πέριξ του 

1 ΑUτό-&ι, ΧΙΙ, 8, 22 σ. 353. 
~ Πβλ. και Cod. Just. ΧΙΙ, 35, 12. Βασιλ. 57, 3, 12. 
3 Έιiν δ ποταμός ijτo βατός, 8πετρέπετο ·νά διασχίζη τΟ σιρατόπεδον, 8tiν 

Οχι, να ΠαQαρρέη αUτό. 

~Μ α υ ρ ι κ ίο υ, Στρατηγ. ΧΙΙ, 8, 22 σ. 354: έξ. 
5 Αύτό{}ι, V, 4 σ. 125, VIII, 1 σ. 179. 
~ Αύτό-&ι, ΙΧ, 3 σ. 219. 
Ί Πι{Ι'αν&ς ,, τοιαύτη χρησιμοποίησις τών άμαξ&ν δφεί.λεται είς επίδρασιν 

της τακτ,ικής τ&;• &.πΟ,βορρά βαρβάρω·ν Εχf}ρ&'\• τοϋ Βυζα·ντίου, ο'ίτι'\'ες εlς ιlδιά· 

κοπον κινησιν ευρισκομε'\•οι, ·νομαδικώς διαβιοU·ντες r.αi είς άμάξας Ενδιαιτώμενοι, 

περιέκλειον διd τούτω'\' τΟν προσωρινΟ'\• καταυ.λισμόν τω'\', 'Ε., πάση περιπτώσει 

Επίδρασις τής πολεμικής τακτικής τώ'\• 'Αβάρω·ν Fπl τής τών Βυζα'\•τινών κατιi τΟν 

7ον αtώνα διεπιστώ{}η ύπό τοϋ Ε. IJ a r k ό, Die militiirischen Reformen des Kai-
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στρα't'Οπέδου, τοίχος, liν βεβαίως ό τόπος παρείχε τd &παρα(τητα ύλικά, 
καl tάφρος πλάτους μΕν ποδf'Ον 5-6, βά{}ους δΕ 7--8, τoii άνασκαπτομέ
νου χώματος &ναρριπtομένου πρός τα Sσω.CΗ Οχύρωσις συνεπληροiiτΌ δια 

τfις κατα διαστ'11ματα τοπο-&εηlσεως τριβόλwν πέριξ του στρατοπέδου καl 

τfις &νασκαφf1ς Οπών φερουσών σκόλοπας. Έιλν δμως ό τόπος ήτο πε

-cρώδης, πάσα δ' εκσκαφ'Ι) τιίφρου αδύνατος 11 ητυ dργδ. καl η νi.Jξ επέ
κειτο, οί τρ(βολοι καταλλ1lλως τοπο11ετούμε-νοι παρείχαν τfιν δυνατfιν 

άσφάλειαν. 

το &χυρωμένον στρατόπεδον ·fιτο σχl1ματος «παραμι]κους τετραγιί)

νου» ι, δφερε τέσσαρας κυρίας πύλας, &να μίαν Εφ' έκάστης πλευρctς, ΕπL 

πλέον δΕ «παραπόρτια», πρctγμα τΟ Οποίον άποτελεί μίαν οϋσιώδη και

νοtομίαν τΟ πρcίJτον ΕνταU-&α άπα.ντώσαν. (Η Ciμυνα. τών πυλών, δηλ του 

ασ-&ενεστέρου σημείου ΕνΟς στρατοπέδου, άνετί-&ετο εLς τους καλυτέ

ρους tών &ξιωματικάΊν (χρησίμους τcίJν τριβούνων) μετα τών ύπ' αVτο.Uς 

ταγμάτων. 

Ε'ίς τό ΕσωτερικΟν τοϋ στρατοπέδου κα.i κατcΊ. μηκος τών dμαξών 

~γειρον τιlς σκηνάς των o'L «ψιλοi» tών στρατιωτών. Άφιεμένου ένΟς 

διακένου εκ 300 Ί\ 400 ποδών, 1lρχιζεν ή στρατοπέδευσις του ύπολοίπου 

στρατοϋ, τοUτο δΕ «ωστε ταίς τών εχ-&ρών τοξείαις μη πλ1lττεσ-&αι τους 

Εν μέσ φ, άλλ' Εν τQ) ε\Jκα(ρφ τόπφ πίπτει ν τcΊ.ς σαγί τας».- ΤΟ στρατόπε

δον Εχώριζον δύο δδοL κα-&έτως διασταυρούμεναι και άπολ Ίlγουσαι εις 

tας 4 πύλας. Εlς τό μέσον Εσχηματίζετο σταυροειδης πλατεία πλάτους 

μέχρι 40 η 50 ποδών. Πέριξ ταύτης ό1ς καl κατα μήκος τών οδών καit' 

ό)ρισμένην τάξιν Εστήνοντο αί σκηναi. έκάστου «δρδίνου», χωριζόμεναι 

δια στενωπών, του κα{}' Εκαστον «μεράρχου» στρατοπεδεύοντος εlς τΟ 

μέσον τών ύπ' α.Uτών dνδρών. "Ο στρατηγΌς δΕν dνέπtυσσε πλέον τiιν 

. σκην1lν του εlς τΟ μέσον της πλατείας, δJς tουτο ε'ίδομεν συμβαίνον εlς 

τοiις παλαιοτέρους χρόνους (Hyg·inus, Vegetius), άλλ' εlς &λλο τι ση

μείον τοϋ στρατοπέδου και τοϋτο «ϊνα μη και τ'fi μέση εμποδίζη πρΟς πά

ροδον καΙ. VπΟ τών πα.ρερχομένων Ωχλfιται». 

ΤΟ ίππικΟν σ"Uνη{}έστατα. Ελάμβανε i1έσιν δξω του στρατοπέδου, J.λ

λως εiς τΟ μέσον αUτoii. 

"Ο.στρατηγΟς δια τίί>ν «tουβατώρων» καL <<βουκινατώρων», οϊτινες 

sers I-Ieiakleios, lzvestija BuJg. Arch, Inst. 9 (1935) 110-116. Περl τής επιδράσεως 
τής τακτικής τι\)ν βαρ~αρικων φυλών γενικώτερον Επi τής έλλη·νοι;ρωμα'ίκής διεξο· 

δικώ; διέλαβεν δ α U τ 6 ς (Influences tonranίennes sur l'e,·olution de ι·art militai· 
re des Grecs, des Roroains et des Byzantins, Byzantion 12 (1937) 119-147). 

1 Μ α v ρ ι κ 'ο υ, .Στρατηγ. XII, 8, 22 σ. 353. 
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άδιαλείπτως περιεστοίχιζον ο:Uτόν, Εδιδεν έσπέρας γενομένης τ;Q σ11μείον 

της καταπαύσεως πάσης Εργασίας. ~Επηκολού{}ει τΟ δείΠ'\'Ον καί 1 d.q:JoiJ 
Εψάλλετο δ τρισcίγιος ϋμνος, οί Επt τούτφ τεταγμένοι (~Jριζον καl ετοπο

%έτοuν τιlς νυκτερινclς φρουράς. Εlς. τΟ έξης &πηγορεύετο cιϋστηρώς πάς 

{}όρυβος Εν τψ στρατοπέδφ. ΟυδεLς δ' Επετρέπετο νU εLσέλ{tυ 11 Εξέλ-&τι 

αύτοϋ. 

ΑΝ9ΝΥΜΟΥ, ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

~Εκ τfiς Εποχ1ϊς τοίi Ίουστινιανοί\ τής τελευταίας ΕνσυνειδΊ1του 

προσπα-θ-είας Cιναβιιί>σεως ,~ol1 &ρχαίου ρωμα·ίκου κράτους, μCiς διεσcδ{tη 
πολύτιμον σ\ιγγραμμα ανωνύμου συγγραφέως ύπΟ τΟν τίτλον «Πολιτικfις 

πρακτικΌν μέρος, llτοι περL στρατηγικΊϊς» ι. Ό &.νώ,•υμος ΒυζαντινΟς συγ

γραφευς εtς τέσσι:ιρα κεφάλαια (26~2Η) παρέχει πολ υτίμους σχετικcΊ.ς με 

τΩ {}έμα μας εiδΊlσεις. Έντεϊi{}εν συνάγεται, Οτι τ() στρατόπεδον Υ.αl κατα 

τΟν 6ον αiώνα ε'ίχεν εLς :πλείστα σημεία ώς βάσιν τΟ του Η yg·inus. Καl 
τότε οί μήνσωρες jj ΕξεπλΊ~]QΟυν &νriλογον εργον, οίον oL ωensores και οί 
nιetatores κατCι. τΟν 20'ν και 3ο" αL(7η·α. Ούτοι, προτρέχοντες του στρα~ 

τοί\ ε'ίχον (~)ς &ποστολη,. τΟ η1Jπρεπίζειν τα στρατόπεδα». "Όντες υπο

χρεωμένοι να προπορεύωνται τf]ς φάλαγγος, να διcίJκουν φεύγοντας Εχ

Ί<tροUς η καl να διαφεύγουν διωΥ.όμενΟL ύπΟ Lσχvροτέρων αντιπάλων, Ίι

σαν Εφιπποι 3 • Της ΊCορείας δΕ γινομένης διιl της ει.&ρικfίς χώρα;, ούτοι 

προεπορε·ύοντο εν Οψει Π(ίντοτε της Cικολου{}ούσης ψ{f.λαγγος 4 • "Ωφειλον 

προσέτι να γνωρίζουν κατU πόσον τΟ χόρτο,, τf]ς περιοχf]ς δια τf]ς όπο(ας 

{}U δι·1lρχετο τΟ στράτευμα ήτο κατάλληλον δια τους ϊππους~ Εν Εναντίq. 

δf: περιπτcδσει, να ζηη)σουν Cιλλαχου τόπον στρατοπεδεύσεως. "b:πίσης 8ρ

γον των 1lτο ή δοκιμ1l ηΟν ύδάτων, μη τυχΟν δηλ. ταϊiτα ησαν c'iκατάλ

λ'f]λα πρΟς πόσιν 1\ φύσει 1·\ ύπΟ των Εχ-θ-ρών δηλητηριασμένα 5• 

Οί μΊlνσωρες τοi) εκτου αLώνος επαυσαν, φαίνεται, εν τψ μεταξU να 

εlναι oL εiδι κοl των χρόνων τf]ς δημοκρατίας καl τrΟν πρόηων nlς αυτο

κρατορίας επιστ1jμονες mensores. Εtναι μαλλον fμπειρικοl τίi'η• βοη-&η

τικών Uπηρεσιά1ν τού στρατού, oL Οποίοι δΕν χρησιμοποιούν πλέον τα Ορ-

1 'ΈΧδ. Η. Κ δ c h 1 )'- \V. R ίί s t ο \'1', Gι·ίechische Kriegsschι-iftsteller, τόμ. 

ΙΙ, μ. 2~ Λει·ψία 1855. 
2 cliερi. μηγσόρων~ εtγαι ό τίτλος τοϋ XXVI Χεφ. 
3 XXVI, 5. 
~ XXVI, 6. 
" XXVI, 2. ΙΙ!iλ. καl Κ ε δ ρ η ν ό ν, Ι, 723,7: .:'0 δf: 'Ηράκλειος άπάρας dφ' 

έσπέρας ΟΟδευσε δι' δλης τ1]ς νυκτός, μακρά'\' τε γεγόμε'\'ος άπ' αυτGJ'\', εύρΟJν πε
δίΟ'\' χλοηφόρο'\' 7ιπλ1ικευσε», 
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γανα τών όμοτέχνων των τών παρελ.ttόντω'\' αLάJνων. Οϋτως &ντί τf]ς πα
J.αιάς διd groma καi σχοινίου καταμετρ1lσεως του χc6ρου, Οπερ σύστημα 
ό ανώνυμος -{}εωρεί γελοίον, γίνεται αϋτη δια ρίψεως βελών, «δ δη τά
χιστόν εστιν πρΟς ηlν εlρημένην Cιναμέτρησιν:.ο ι_ 

Εί.ς τΟ εργον tων τη;; διαzαράξεως τοϋ στρατοπέδου εβοη-&οίιντο ot 
μ1)νσωρες καi ύφ' ένΟς «λόχου>> fξ έκ(.iστου τάγματος. ΟΕ Cfνδρες ούτοι Ε
φερον τd F:μβλ1lματα τοί• τάyματό:::; των 2, τα Οποία, μετα την διαχάραξιν 
τοϋ στρατοπέδου ·δπΟ ηtlν μηνσfltρων, Επ1)γνυον εlς η\ν διU τΟ τάγμα ύπΟ 

τών αVτών προκαttορισ-&είσαν 11έσιν καi 1lτις U:νταπεκρίνετο εlς Εκείνην 

tllν Οποίαν το.:Uτο κατείχε'' εν τιi φάλαγγι όδευούση. 'Αναμένοντες δf 
τ-l)ν dφιξιν τοϋ στρατοii ·ύπεδείκνυον εlς Εν α Εκα.στον ηΊν {tέσιν tου 3• 

Οί στρατιώται Cιφι~νούμενοι Επεδίδοντο κατU πρώτον εLς τi]ν κατα

σκ{ινωσιν, είτα δέ, Cιφoii iΞγευμάτιζον, εl.ς τΎ1ν &.νόρυξιν της τάφρου, &ναρ
ρίπτοντες τΟ &νuσκαπτόμενον χίiJμα πρΟς τιl ε'σω. Οϋτως ό «χάραξ)) καit(
στατο τρεΙς πόδυς ύψη/.ός, fνf{) τΟ πλάτος και τΟ β&{}ος τής τάφρου Επρεπε 
νΟ:. εlναι &νU f> πόδας 4 • ·ο περικεκλειιηιένος ούτος χώρος διηρείτο δι&. δύο 
Επαλλ{ιλων κα1~έτων Οδών &ποληγουσών εlς τΟ μέσον έκάστης πλευράς, 

δπου κα.L fινοίγοντο αL 4 π·ύλαι του στρατοπέδου. ·Ετέρα δf: περιφερειακ1Ί 
όδΟς διl]κουσα παραλλ Ί]λως tcϊ:'Ι \' τεσσάρων αUτου πλευρών εχ({)ριζε η)-ν 
κατασκΊ],•ωσιv &πΟ τΟν zάρr_ικα. TU τέσσαρα τμ{]μ.ατα εtς τα όποία αϋτη 
έχωρ(ζετο UπΟ τ6Jν δύο διασταυρουμέ'\'ων δδών διηροϋντο Ομοίως εl; 
μικρότερα διιl .δρομίσκων Εξικνουμένων μέχρι τf]ς περιφερειακής όδού. 
Τοιουτοτρόπως ΚαΊ%στατο δυναηl και ταχεία ή κίνησις --ι:ου στρατού 
πρΟς τΟν χάρακα εLς περίπτωσιν Εχ-&ρικfίς επι{Τέσεως 5. 

"Ως εt.έχ{}η, Ίl εν n"Q στρατοπέδφ ύφ' ένΟς έκάστου ηιΊΊματος κατα
λαμβανομένη -&έσις &ντεστοίχει πρΟς η\ν Εν τϊΊ φάλαγyι. 'Εκ τών σημαν
τικωτέρων προσέτι διατάξεων έ{}εωρείτο Καl Ί'cl ΚU'i<tορίζουσα., δπως οι C/.ν
δρες έκdστης ί:λης καταλύουν UπΟ μίαν 11 ύπΟ δύο παρακειμένας σΚ\ΙνU; 
και τοϊiτο διι"i λόγους ψυχολογικούς, κα-&όσον οϋτως &νεπτύσσετο l{J~χι~ 
κΟ; σύνδεσμος μεταξ·l1 ηϊη• &νδριίlν της. . 

Εlς τΟ μέσον τής σκηνής συνεκεvτροϊiντο aL τροφαί. TU. δόρατα ΕπιΊ-

1 XXVI, 3. 

~ Περi ηΟ·ν σημαιrn'\' καΙ. τώ·ν διακριtικώ'\• έ'\'6ς ?κάστου τμ1'ιματος τοϋ βυtα'\'· 
τινού στρατού διέλαβε'\• δ R. G r ο s s e, Die Fahnen in de.r r61nίsch·b)'Zantinis~11e11 
Arιnee des 4-10. Jahrhιιnderts, Β. Ζ. 24 (1!314) 35Π-V72. 

3 XXVI, 4. 
4 ΧΧΙΧ, Ι. 
5 XXVIII, 3! 4. 
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γνυντο παρcl τοΊJς πόδας ένΟς έκάστου, παρ' αlιτά δ' έτοποitετοϋντο αί &
σπίδες μΕ την χοίλην α:Uτών επιφάνειαν πρΟς τα U.νω~ διότι οϋτως 1'1 άνά
ληψις, &νάγκης τυχούσης, itc'ι Ίlτο ταχεία, Ενφ τα ύπόλοιπα δπλα των 

κατελάμβαναν itέσιν Επ' &ριστερ(j α1Ίη'ί)ν κατακλινομέvων 1• Παρ' Εκάστη 

σκηνή προεβλέπετο διαρκούσης τfiς νυκτΟς 1'1 rοπο{}έτησις φρουράς, κυ

ρίως πρΟς πρόληψιν κλοπών 2 • 

CH {}έσις τών πεζών και τών ίππέων Εν σχέσει πρΟς &λλΊ1λους ήτο 

Επίσης κα{}ωρισμένη. Οϋτως οί μΕν πρώτοι προσφορ((ιτερον f:{}εωρεiτο 

νι:'.t π1lξουν τCις σκηνάς των παρU τΟν χάρακα f:ν άδιαπτώτφ συνεχείq, 

Ενισχυομένου κατ' αUτΟν τΟν τρόπον έκείνου, Ενψ οί 'Lππείς εLς τΟ μέ

σον τοϋ στρατοπέδου, &ποφευγομένης οϋτω τfις διαταραχfις, την όποίαν 

οί 'ίπποι {}(ι Ίlτο δυνατΟν να προκαλέσουν τοξευόμενοι ύπΕρ τΟν χάρακα 

ύπΟ Επιτι13-εμένων Εχitρci:ιν 3
• Συνιστάtαι Επίσης c~Jς σκόπιμον, δπως οί 

παρ(ι τΟν χάρακα πηγνύοντες τUς σκηνάς των μ1l &.ντικα-&ίστανται ύπ' 

?J.λλων τμημάτων στερουμένων τής Uπαι τουμένης πείρας .ι. 

Καl κατU. τΟν β ον αl.ώνα προτιμητέον σχήμα στρατοπέδου Εf}εωρεί το 

τΟ τοίι Hyginus δηλ. «τΟ Ετερόμηκες τετράγωνον», κα1Jόσον οϋτω μόνον 
ΤΊτο δΊΙνατΟν πάντες οί κατα μήκος μιας τίδν τεσσάρων πλε-υρών παρατε

ταγμένοι &πΟ κοινοU και 'ίσοπόσως νU. ύφίστανται η)ν πίεσιν επιτι13-εμέ

νου Ε.χ&ροϋ, πράγμα τΟ όποίον βεβαίως δfν itcX σ-υνέβαινε, εαν τΟ στρα
τόπεδον 1lτο κυκλικόν 5. 

'Η ασφάλεια τοϋ Εν στρατοπεδεύσει στρατοϋ δΕν Επαφίετο μόνον 

εLς η)ν &νέγερσιν χάρακος και &νόρυξιν τάφρου. ΕLς έκάσtην πλευράν, 

κατα ηΊν διάρκειαν τf]ς νυκτός, Ετάσσοντο στρατι{ί'Jται επιφορτισμένοι, 

δπως σπεύσουν εlς δ σημείον {}0: ΕξεδηλοίJτο Ε.π(ftεσις 6 • 

ΈπειδΊl, άJς Ε:λέχ&η, τΟ &σ{}ενέστερο~ι σημείον τfις δχυρώσεως του 

στρατοπέδου Ύjσαν αί πύλαι, τfις νυκτΟ_ς Επερχομένης, &νωρύσσετο Εμ.προ

σ1Jεν αυτών τάφρος καl Ί?]γείρετο χάραξ, οϋτως cJJστε &μφότερα εJ,άμβα

νον μίαν &διάκοπο-ν πέριξ τοϊi στρατοπέδου συνέχειαν. Προσέτι δΕ δέκα 

~νδρες" τασσόμενοι παρ' Εκάστη πύλη &πέφρασσον &σφαλέστερον τό.ς ε1σ

οδους ι. 

Ή δχύρωσις τοϋ στρατοπέδου συνεπληροϋτο δια τριβόλων διασκορ-

1 χχνπ, 2, 3, 4. 
2 χχνπ, 6. 
3 XXVIII, 1, 2. 
4. XXVIII, 6. 
δ XXIX, 2. 
'ΧΧΙΧ, 3. 
7 ΧΧΙΧ, 4, 5. 

161 

;rι:ιζομέγων πρό της τάφρου. Έπί πλέον δf; εlς dπόστασιν 20 π1ίχεοη• &πό 
τρι~όί.ων fξηπί.οϊiτο δίκτυον Εκ σχοινίου προσδεδεμένον ε'Lς μικρους 

. οτiασι1 α,ωι ς &.π Ο τοϊi όποίου d γηρτώνtο Κ(δδ(Ι)νες, προειδοποιούντες δι' Εν
αlφνιδιασμΟν τιΟν Εz.&ρών 1 . το μέτρον τοίΙτΟ &ναφέρεται δια 

πρcΟτην φορU.ν καί ενϋυμίζει τιi Ίlλεκτροφόρα σύρματα τcίη• σημερι·νών 

στρατοπέδων iJ καl τcJn• προκεχωρημένων γραμμιJη•. 

"Η στρατιοηικ1l φιι.οι.ογία τUn• Βυζα-ντινcϊη• σημειώνει f:πt τfjς μuκεδο

νικfις ()υνασtείας καl αϋτη, όμοU με τcf.ς τόσας rf.λλας f_κδηλώσεις του δημο. 

σίου βίου, Ε:ξιηρετιιοΊν CίνΗησιν. 1\ίετα &λλεπαλλ1Ίλους ταπεινώσεις εκ μέ
ρους Ε~ωτερικfi_'η• fχΊ<Jριtlν, δφειλομένας εlς τ'i)ν διαταραχ{]ν, τ1)ν όποία ν ΠQΟ

εκά/.εσε τι) ζ1Ίτημα dφ~ ΕνΟς ηi:ιν εl.κόνων καl1Ί ακατάσχετος &φ' έτέρου 

όρμ1Ί τοί:i &.π' &νατολιϊJν Ί~ρησκεt:τικοί:i καl πολιτικοU &ντιπάλου, 1~1 &ντίδρα

σιςκαι 11 πρΟς dναγέννησιν ηi.σις fξεδηλ(δ{}η καl ε1ς τα στρατιωτικU πρrί.
γματα Τούτο διαπιστnί:iται Οzι μόνον Εκ τfις σειράς Επιτυχιίί)ν, τCις ό::τοίας 

άπ4νταχοί! τfις α1.1 τοκρατορίας τU. Όπλα Εξησφάλισα:ν, προσενεγκόντα συν

rfμα η)ν μεγαλυτέραν α'ίγλην η)ν Οποίαν ό μεσαιωνικχ'Jς Ελληνισμι'ις Εγν({)

ρισεν, &λλcf. καl Εκ τοU γεγονότος Οτι ε'tς ηlν ΕποχΎJν Εκείνην &ν1lκει δλό

κληρος σειριl συγγραμμάτων αναφερομένων εl.ς τ'i)ν στρατιωτικΎ1ν τακτι

κ1f1ν. 'fQ περιεχόμενον tcίJ'\' περισσοτέρων &ποτελεί μd.λλον &ντιγραψΊ~]ν _lj 
καl παράφρασιν τf]ς έλληνικ·-\iς καl ρωμα'ίκf]ς στρατιωτικf]ς φιλολογίας, 

Ολιγώτερον δε προσφέρει νέον τι καL :rρωτότυπον. Ουδε ήτο δυνα..CΟν 
riλλως τε νcl συμβαίνυ διαφόρως, δεδομένου δτι τΟ: στρατηγικ(ι προβλΊl

μαtα ε'ίχον αντιμετωπίσει και ~ν πολλοίς λύσει αί στρατιωηκαi φuσιο

γνωμίαι τής "Ελλάδος καL τf]ς Ράηιης, Ενψ Εν τι:Q μετα'ξl• οl1δ8ν οlισιώδες 

Επi}λΊ<tε δυνάμεvον ν' &.νατρέψη C1ρδην τας κιι{}ωρισμένας &ρχUς Εκεί

νων, ;rι:ρc1γμα τΟ όποίον συνέβη πολl) βραδύτερον μf τ1)ν &νακάλυψιν τής 

πυρίτιδος. Έ:τl πλέον τιl τακτικΟ: δεν είχον τόσον περιγραφικΟν χαρα

κτΊiρα, δπο\' διδακτικό\', πρΟς διδασκαλίαν δf. καπίλληλα Ε{}ε.ωc.η'ι{}ησαν 

Πάντοτε τιL σι•μπεριiσμιηιt εΊς δσα 'Έλληνες καi Ρωμαίοι είχον καταλΙΊ

ξει καi εύρίσκοντο &πο{}ησαυρισμέ\'u ε1ς τUς ε1δικUς συγγραφάς. 

ΛΕΟΝΤΟΣ, ΤΑΚΠΚΑ 

Κατα χρονολογικi]ν tάξιν συγγραφής προηγοiiνται τα τακτικα τοϊi 

' XXIX, 6. 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτιΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΖ' 11 
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αϋτοκρriτορος Λέοντος ΣΤ' του Σοφου 1 • Καi ενψ ό καitεί.ς it' &νέμενεν 
'ίσως να διδαχitfl τα (~Jς πρΟς τΟ Ί'tέμα μας κατα τΟν gον α!.Wνα συμβαίνΟν

τα, διαπιστά)νει, δ τι τΟ σύγγραμμα τοϋτο παρέχει σχεδΌν u:UτολεΊ;εl τα λε

γόμενα τοϋ Όρβικίου. Το1ιτο !.σχύεt Οzι μόνον εiς δ,τι &φορQ. τΟ κεφ. 11 
«περl &:τλ{ρ-::των», &λλU καl εLς α{ηΟ τΟ προοίμιον, δπου άναπτύσσονται 

οί λόγοι οί &γαγόντες εlς τ1Ίν συγγραφΊ\\' καl οϊτινες ·iiσαν προφανιiις οί 

αυτοί. Δηλ. καl δ αυτοκράτωρ επεδίωκεν, ά)ς δ Όρβίκιος, τ1lν &.ναβίωσι:ν 

άπλώς του καταπεπτωκότος παλαιοϋ στρατιωτικοϋ πνεύματος. 

ΚΩΝΣΤ ΑΝτΙΝΟΣ Ζ' Ο ΠΟΡΦΥΡΟΙΈΝΝΗΤΟΣ 

'Η συμβολ1~1 του α\Jτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' tοϋ Πορφυρογενηl

του εLς τΟν κλciδον τούτον τής βυζαντιν1iς φιλολογίας είναι πολΊJ μικρd έν 

&ντι{}έσει πρΟς ηlν εlς Uλλους κλάδους. cH -&έσις ηlν Οποίαν κατέχει δfν 
εlναι εκείνη ο 'ία &πΟ ηl; έποχfίς του ΜεουρσΕου μέχρι πρό τινος έπιστεύε

το. Άπεδείχ1'tη πλέον δ::ναμφισβηηiτως ~\ δτι τΟ &ποδιδόμενον εlς τΟν Κων

σταντίνον Ζ' ΤακτικΟv δfν dνήκεν εlς αυτόν, κα&όσον μεταξυ τών U.λλων 

πηγrJJν μνημονεύεται εν αυτψ σύγγραμμα μετα"{ενέστερον τής βασιλείας 

του Κωνσταντίνου, Ί'Ί «ΣτρατηγικΎι έ'κ{}εσις~ toii Νικηφόρου Φωκά. Εlς 

α·UτΟν δ.ποδίδετυ.:ι 'I~} παράφρασις η διασω-&είσα εϊς τΟν Codex Laurentia
nus L \" -4 του 11 βιβλίου του Στ ρ α τηγικοίi του Όρβικlου ', φέροντος 

τΟν τίτλον «Περl τών έκriστου lΗtνους ε-&ωv τε καl τάξεων». 'Έτερον σχε

τικΟν Εργον dνωνύμως φερόμενον UπΟ τΟν τίτλον (<'Όσα δεί παραφυλάτ

τειν βασιλέως μέλλοντος ταξειδεύειν», ;r:;ροσεγράφη εLς τΟν Πορφυρογέν-

1 Λέο·ντος εν Χρισηp αlιτοκράτορος τ&ν έν πολέμοις τακιικόηι σύ·ντομος πα

ρU.δοσις, εκδ. R. Viri, Βουδαπέστη, τ. 1 (1917), τ. ΙΙ, μ.. Ι (1922) Πλijρες τΟ κεί
με'\'ον παρέχεται !o-v Μ i g n e, Patr. Gr. τ. 107, 669-1120. Π βλ. Ζ a c b. v. L i n
g e η t h a J, Zunι ).Iίlitiirgesetz des Leo, Β. Ζ. 2 (1893) βΟG-608, δπου !.σχυρίζεται 
δτι τό. Τ α κ τ ι ϊt ό. Λ έ ο ν τ ο ς εί·ναι Λέο"Vτο; Γ' τοίJ Ίσαύρου καl Οχι Λέον

τος ΣΤ' τοϋ Σοφοϋ. Td α\ιτd άναπτύσσΟ'\'ται ύπό τοϋ α {ι τ ο ϋ : \Vis.;:;ensc1ιaft und 
Recht fίir das Hee1· vom 6~10. Jahrh. R. Ζ. S "{1894) 4Β7 f.ξ. Με nlγ U:ποψιν του v. 
Lingenthal συντάσσεται καl ό Κ. S c h e η lc, Kaiser Leoηs ΙΙΙ \Valtcn im Innern, 
Β. z. 5 (1896) 2::J8 έξ. G. V e r η a d s k 'j, ,,The Tactics .. of I.eo the Wise and 
tlιe Epanagoge, B}·zantion 6 (1901) 33J- 305. 

:l Α. D a i η, La «Taι;tiqne» de Nicephore Ouranos, Paris 1937, ColJection d' 
etudes anciennes ι)ubliee sous le pat1·onage de 1' Association Guίllaume Bude, σ. 

138 έξ. 
3 'Έκδ. ύπΟ J. Menrsius όμοίϊ μετι:'ι. τοϋ De adtn iιnp. καi τοϋ περi itεμάτω'\' 1 

Lugduni Bat. 1617, καl J. S c h e f f e r μετ Ο. του Στρατηγικού τoii Μαυρικίου, 

σ. 2V3 έξ. Πβλ. R. V a r i, Das Miillersehe Eragment ίiber griechische Kriegsν;'e· 

sen1 Εtς μ'νήμη'\' Σπ, Λάμπρου (1933) 205-209. 
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,,ητο'\' έκ τοU γεγο-νότος καl μόνον, δτι μάς διεGώ.-θ·η εϊς τΟν κώδικα τfiς 
Λειψία;, τΟν μοναδικΟν τοί) σπουδαίου συγγρύ.μματος «"Εκ1tεσις της βα

σιλείου τάξεως» του α·\:!τοU tLUτοκράτορος (φ. 1---!:β), με{}' fiς καi συν

εξεδό{}η ύπΟ J, Rei~ke ι~)ς Appendix Εν σ. -14;}--±54-. 'Αλλ' Εντα·iΗ}α δεν 
πρόκειται περi ξργου τακτικής, d.λλd κυρίως εlπείν περi σελίδω'\• τιν<:Ον 

αναφερομένων εtς ηΊν στρατιωτιιο)ν ΕΊ'tιμοτuπίαν, Οσάκις δ αυτοκράτωρ, 

1"1γούμενο; του στρατοU, d.πΊlρr.ετο fνcι.Λ•τίον τc'Ον Εχ{f-ρών. Εlς τΟ αυτο χει

ρόγραφΟ\' τi)ς Λειψία; (φ. 4-2t) περιέχεται καl ετερον ·ύπόμνημα, {}ιl Ελέ

γομεν, τΟ Οποίον d.ν1lκει d.ναμφισβητ1]τως εLς τΟν Κωνσταντίνον Πορφυρο

γέννητον καl &νάγετuι U.κριβώς εlς τα Ετη ~Ι-15-~150. Φέρει τΟν τίτλον 

«Κωνσι:αντίνου έν Χριστο) βασι/.εί αlωνίcρ βασιλέως 'Ρωμαίων, υl.ου Λέον

τος τοίi &οιδίμου κul σοφωτάτου βασιλέως, d.πογόνου δf Βασιλείου τοϋ 

άνδρικωτάτου καi γενναιοτάτου βασιλέως, πρΟς cΡωμανΟν τΟν &εοστεφή 

βασιλέα χι~ι υίΟν αυτού, δσα δει γίνεσ-&αι, τοϋ μεγάλου καl ύψηλου 

βασιλέω; τcl)V ~Ρωμαίων μέλλοντος φοσσατεUσαι» Χαl εκδίδεται cbς Ap
pendix μετU τής (< 'Εκ&έσεως τής βασιλείου τάξεως» fν σ. 455-5U8. Καt 
πάλιν δΕ:ν πρόκειται περt πρωτοτύπου κυρίως εiπεLν Sργου, άλλ<'ι. περl 

παραφράσεως με πλείστας προσit·1Ίκας σχετικοϋ εργου τοϋ Λέοντος Κατα

'fl.ύλα 1, μαγίστρου καl είtα μοναχο1• καρέντος επι Λέοντος τοϋ ΣοφοU, τΟ 
όποίον ό 'ίδιος ό αυτοκρά-rωρ μετα μακρας καl επιμόνους έρεύνας άνεχ.ά

λυψεν Εν τfι μονfι Σιγριανfι. Τούtο είναι όμο(ως Μtιμοτυπικοii περιεχο
μένου άναφερομένου εiς τιJ. τής στρατείας ε'ίς Περίπτωσιν ΚΠ'Ι't' 11ν αϋτη 

έτέλει UπΟ τi)ν προσωπικfιν ηγεσίαν του αύτοκράτορος. Αί αUτό&ι &παν
τώσαι καl τΟ -&έμα μας ένδιαφέρουσαι ε'ίδ1]σεις, ναl μfν δεν είναι Εκτε
νείς, είναι Ομως 'ιδιαζούσης σημασίας, κα&' δτι εlναι εκ τών Ολίγων, αϊ

τινες μάς διεσώ&ησαν :;τερl τών μονίμων κατU μήκος τάη• στρατιωηκών 

όδr'Ον εUρισκομένων στρατοπέδων. Ταύτας παρεitέσαμεν &νωτέρω, δπου 
Εγένετο λόγος περl τών μονίμων «&πλ1iκτων» (σ. 150 έξ.). 

Καl Cf.λλως Εξεδηλώ&η tO Ενδιαφέρον Κωνσταντίνου τού Πορφυρο
γενη1του Uπfρ τής στρατιωτικής φιλολογίας. Οϋτως εiς τΟ διαταγ-fi α.Uτου 

συγκροτηΟΕ:ν Rρriνισμα, τΟ γνωστΟν UπΟ τΟν τίτλον Excerpta Constan
t1niana, παρι~ιίΊΙj-εταt κεφάλαιον περl στρατηγημάτων. 

ΑΝΏΝΥΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΚτlΚΩΝ 

ΕLς τα μέσα τoii lQoυ α'ίώνος &νάγεται καl ετερον περl στρατηγικής 
Εργον, ή Συλλογ1} tακτικών, έκδο-&είσα ύπΟ τού Α. Dain .:ι. 'Αποδο{}εν 

1 ΑVι-όitι, σ. 457, 10 έξ. 
~ S;·Ιloge Tactίcorum quae olim •1uedita Leon!s Tactica» dicebatur. Nou~ 
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τουτο ύπΟ τοϋ τΟ πρώτον διαπιστώσαντσς η'1ν ίiπαρξίν του Φρειδερίκου 

Hase εL;: τΟν Λέοντι;; ΣΤ' 1, f.δηλοUτο UπΟ η)) ν φιλολόγων μΕ: τΟν τί τ/..-ον 

Tactica inedita Leonίs. Ό πρ6)τος, δστι; συνεζ1lτησε nlν πατρότητα 
τούτου είναι Ό -R. ν 3.ι-i jj &.ποδώσας α υ το εl.ς τΟν άδελφΟν τοi:• υ.:l1tοκρά
τορος Λέοντος ΣΤ' ~Λλέξα,·δρον. ~ο Εκδότης δμως τf\ς συλλογΎjς τ,lύτης 

Α. Dain 3 &μφισβητεϊ ηΊν Ορ{}ότητα tή; U:πδψεω; τοί! R. Viri. 'ΑνιιΊ
νυμος τcί>ν μέσων τοίi IOou αlα"Ίνος μένει δι' αυτΌν δ συγγραφεύς. Πάν

τως &.ν11κει εiς τους α{1tΩκράτορας του Βυζαντίου, Wς ρητώς λέγεται Εν 

κεφ. 54 παρ. 1. 
eH Συλλογ1Ί τακτικών είναι οϋτως εΙπείν είδος στρατιωτικής Εγκυ

κλοπαιδείας και &.ποτελε""ίται &πΟ &ποσπάσμητα ει.ευ-&έρως ΕκλελεΎμέΥα 

καl διατεταγμένα εκ παλαιοτέρων πηγών και κυρίως εκ του 'Ονησάν

δρου, τοϋ Λtλιανου, τού 'Ορβικίου, fξ UπολεσiJέντος Ταrτικοίi, τέ

λος δε fκ του coι·pus perditunι, ώς ό Dain Cιπεκάλεσε συλλογ1'1ν tινα 
τακτικών. 

Πλείσται είναι αί &.ναφορικiδς με τΟ {}έμα μας πληροφορίαι, αί ύπΟ 

της νέας πηγης παρεχόμεναι_ 'Εν κεφ. 22 UπΟ τΟν τίτλον «Περ'ι &πλl'J

κτου και τί δεί ποιfισαι τΟν στρατηγΟν τ{ίJν πολεμίων επιτι{}εμένων αύ

τιΤJ>> συνεκεντριΟ{}ησαν &πασαι αί σχετικα'ι εLδ1lσεις περ'ι του Εν καιρ4J Εκ

στρατεία::; στρr(τοπέδου. ΤΟ κεφ. 21· «Περl προφυλακής 1lμερινης τε και 

νυκτεριν·ης καl πόJς δεί καίειν πυρlι» διαλαμβάνει, Επ'ι τfj βάσει 'Ιών 

τοίi Όνησάνδρου, περl τών μέτρων &σφαλείας, τ&. όποία ό ~:πi κεφαλfις 

τού στρατοϋ (Όφειλε νrt λαμβάνη πρΟς ματαίωσιν fχ{}ρικου αLφνιδιασμοίi. 

Έπl πλέον και εLς U.λλα σημεία τfις Συλλογής τακτικi11ν (35, 1 καi 17. 
40, 7. 49, 2 καl 54, 1) οUχι μικροτέρας σημασίας είναι αί περι του -ι<tέμα~ 

τος &.παντώσαι εLδ1lσεις. 

Οί <φίνσωρες» -l1 ηιινσουράτωρες» καταλεγόμενοι μεταξlJ τών «Uπη
ρετό'Jν» Εκάστου «τάγματοςι> \ fiσαν Επιφορτισμένοι προtρέχοντες '\'('χ, Εξ

ομαλί.ζουν όδοιJς, ν&. φροντίζουν δι&. τ1Ίν νομ1Ίν τών ϊππων, n~Jν fπάρκειαν 

ϋδ'ατος, πρΟς τούτ-οις δΕ νU: &νευρίσκουν τΟν κατάλληλον χUJρov πρΟ; 

\'elle col1ectίon dt. textes et docιιωents pιιbtiee sons Je patronage de 1Άssoc1ation 
Gιιillanιne Βιιde, Paris 1938. 

1 De militarinm scriptonnn Graeconιm et Latinorιιnι οιηηiηιη editione 1nsti· 
tuenda, Berolini 1847. 

i Die sog. «Inedita tactica Leonis•, Ε. Ζ. 27 (1927) 241-270 καί δ1) σ. 
266 έξ. 

3 Sylloge Tacticornm, προλ. σ. 7-8 καt La «Tactiqιιe» de Nicephore Ou~ 

ranos, σ. 5Β. 
4. 35, 1. 

Πε.ρl άπλήκτου. 16f! 

σ-rρατ-ο::rrέδευσιν καl κα.{}ορίζουν τ1'ιν iJέσιν ένΟς εκαστου «τάγματος>> 1
• 

ΤΟ ΤακτικΟν παρέχει τ&. γνωρίσματα, τ&. όποία συγκεντρών τόπος τις itU 
ή το ό Ενδεδειγμένος πρΟ; στρατοπέδευσιν ::ι. Είνω τα αUτU. με τα ύπΟ 
τοϊi 'Ορβικίου παρεχόμενα <!Ο σον δ~ &φορι1 εlς τΟ σχήμα του στρατοπέδου, 

ι'Ος &σφαλέστερον fκρίνετο και πάλιν τΟ «επίμηκες τετράγωνον» 3
• eo δ

λος χiίΊρος περιεκλείετο διι'ι τάφρου και χάρακος. 'Έσω&εν τούτ.ου, καi 

κατU. μfικος τ-cϊ:ιν τεσσιlρων πλευρών, Ετάσσοντο αί ό:μαξαι σύμπαντος τού 
στρατοίi. Παρ&. ταύτας δ;νηγείροντο σχηναl n7n• πεζδ)ν. Είτ:α &φίνετο 

κε'\'0~ χ6.Jρος πλrί.τους ~00 ποδ(ί.:ιν, μετιi τΟν όποίων κατελάμβαναν τUς οl

κείας {}έσεις οί τουρμ(ίρχαι Υ.αl λοιποι ήγεμόνες Ε.ν μέσφ τού lδίου Εκα
στος τάγματος. Ή Ί<tέσις, Γljν όποίαν ό μηνσουράτωρ ι'Οσαύτως -&α εξέ
λεγε δια η)ν σκην1)ν του στρατηγού, ίι')φειλε νU είναι μακρUν τών fiλ

λων σκηνiίΊν και πάσης όδοV. Τούτο δέ, πρΟς &.ποφυγ1)ν τών Εντε1Η}εν 

{}ορύβων '· 
Δύο όδοl &πΟ βορρά πρΟς νότον κα'ι f:τεραι δύο &πΟ δυσμών πρΟς 

&νατολιlς lχώριζον τΟν δίων χUJρον τ:οU στρατοπέδου, Ύjσαν δf πλάτους 
έκάστη πεντ1lκονtα ποδόηι. 'ΙσάριiJμοι πρΟς τCιs όδοi.'ς Ύjσuν και αί πύλαι, 

α<ίτινε:; 1Ίνοίγονtο o.Uχl κατ' εύ{}είαν, &λλrl εLς σχήμα Γ. Αί κύριαι αύται 
όδοl Ε.τέμνοντο UπΟ ρυμών, ύπΟ τών όποίων τα τάγματα Ε.χωρίζοντο &π' 

&λλ1lλων 5• 

Ρητ:ώς πρσεβλέπετσ, Οπως μ1lτε ό στρατηγΌς μ/1τε τις-τ:ών μάλλον δια

~.εκριμένων &.ξιωματικό:"Jν μετ&. τών ύπ~ αύtοVς καλυτέρων ταγμάτων κα

τέρχωντω τών ϊππων πριν ij συγκροτη&iϊ πλ1ίρως τΟ «U.πληκtον)), οί δΕ 
σκοποι έξέλ-&ουν Υ.αl καταλάβουν tdς πέριξ τού στρατοπέδου itέQΈις 

των 6 • 
Και εLς δ,tι &.φορ~ εLς τ1)ν δ.σφάλειαν του &πλι1κτου ό Ερανιση)ς 

οUδαμόJς καινοτομεί. Παραμένων πιστΟς εlς τUς παλαιc'ι.ς δεδοκιμασμένας 

&ρχιiς, δέχεται (0ς β(.ίσιν τfiς 6χυρυ'Jσεως η)ν τάφρονj η)ν όποίαν ό στρα~ 
τΟς εUiJlJς Uμα τfj &φ{ξει του εLς τΟν πρΟς στρατοπέδευσιν τ-όπον διή

νοι γ ε, του dνασκαπτ-ομένου χώματος dναρριπτομένου πρΟς το εσωτερι
κΟν τοϋ &πλήκτου πρΟς σχηματωμΟν του χάρακος. ΤΟ πλάτος τα·ύτης κα

-&ορίζεται και πάλι ν 5-:-6 ποδών, €ν4) τΟ .βά&ος 7- 8. 'Εν περιπτώβει δΕ 

καV' ·t)ν, τοίi Εδάφους Οντος σκληρού καl πετρ(ίJC\ους, ή &νόρυξις τfις τά-

' 35, 17. 49, 2. 
2 22, 1 και 3. 
δ 22, 5. 
~ 22, 7. 
5 22, 8. 
δ 221 11. 40, 7. 
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φρουήτο δύσr.ολο;, αν μ1) dδύvατος, 1) αμυνα Ε.πετυγχάνεtο διU. "τής ανε
γέρσεως προπετάσματος (zιiρακος), συγκροτουμένου Ε:κ τcΟν ενόντων, 1lτοι 
πλίνϋων, λί~ων, κορμι\Jν η κλάδων δένδρων, δ.μυ.ξ(ίιν κλ:τ. 1; 

CH dσφάλειu Ενισχύετο ;τροσέτι διd. τών σιδηρών «τριβόλ<J)V», το
πcοϋετουμένων εLς &πόστασι ν b-10 δργυι<Ον CtπU τfις τάφρου, δι (ι τώv 
cιπποκλαστών», τοUς δποίους ό Άνώνυμος του lU αL., ώς itU. 'ίδωμεν 
Ονομάζει εltστοχώτερον <<ποδοκλάστας»- <f)ς πρΟς τΟ τελευtαίΌν 1) Συλλο~ 
γη είνιιι λεπτομερεστέρα, παρέχουσα τ&.ς διαστriσεις αUτιiιν-: «δρύγιιατα 
δηλαδ1) στρογγύλα πλά rος μΕν ποδΟς έvός, βά1'tος δΕ δύο η καt τριίδν, εκα
σ:ον Εχοντα» 2

, δι&. τών κωδωνίσκων, τuU; Οποίου; Ίlδη εκ του 'Ορβι
κιου γνωρίζομεν, καL τέ/.ος διU. τ11ς τοποι'tεηίσεω; πέριξ καL κα{}' ώρισμέ
να διασηiματα f.φίππων φρουρών, «προφυλακ{δν» καλοι~μένων 3 • 'ΕU.ν Ί) 
"~> ''" '-'' ~ 

ν~ι; ητο ασεΛηνος και αναστερος, αι «προφυλαχcΛ» ΕπυκνοiJντο, τfις μετα-

ξυ των dποστάσεως μειουμένη;. ~Εκάστη «προφυλακΊ)» συνέκειτο έξ εξ 
dνδρών, τfίς δε νυκτός εiς τρία διαιρουμένης, εφύλασσοv &να δύο. ΕLς πε
ρίπτωσιν δμως κα{}' 1}ν 11 μfν στρητιωτικ11 δύναμις εστερεΊ:το πεζικών τα
γμάτων, τα όποια, ώ; ελέχ&η, κατεσκ1lνουν παρι/; τΟν χάρακα, dποτελου
~ένου οϋτως εLπείν δευι:έρου Εκ στραηωτών τοιούτου, ό δΕ: χdραξ δfν 
, τ ~ , .{ι' ~ , ~ ) , " " 
η ο αυτος καυ- εαυτον ασφα ~ης, αι εφιπποι προφυλακαL κατα τ1Ίν νύκτα 

έπυκνούντο, εξικνούμεναι Ενίοτε, &ναλόγως τfις διαπλάσεως τοi3 Εδάφους 
μέχρι 3 ·)] καL -! μιλίων, έν0 δ &ρι-&μΟς τών tπ:πέων μιάς εκάστης ηtiξα~ 
νεν εiς iO τΟ δλιγu'Ηερον .ι. At προφυλακαt Ετάσσοντο κατα κλιιιάκια ε\.ς 
&πόστασιν απ• Ctλλ·1lλων βολής τόξου 1\ καi δύο βολών, Ctναλόγω~ τής δια
πλάσεως του Εδάφους καl της φύσεως τfις νυκτός 5_ 

'Εκ του Στρατηγικου τοϋ 'ΟνΊΊσάνδρου παραλαμβάνων δ συγγρα
φF.ύς, συνιστg tΊ)ν τ1Ίρησιν μέτρου, τΟ Οποίον &α συνέβαλλε τα μάλιστα 
πρΟς ματαίωσιν πάσηc; προσεγγίσεως τ6)ν εχitρών εlς τόν χάρακα, Ύlτοι 
αl. μάλλον τοϋ στρατοϋ &φιστάμεναι προφυλακαι ν' αν(ίπτουν πυρας είς 
&πόστασίν τι να άπΩ τfις &έσεώς των. Οϋτως, Ε.νψ αύται, Εν τΌ σκιQ. tστά
μεναι, Ίtα -Υισαν UπΟ τών πολεμίων &όρατοι, {}(ι Καtf{)πτευον τουναντίον 
πdσαν κίνησιν εκείνων 6 , 

"Η ;(ηψις cΟρισμένων μέτρων δια t'llν &σφά.λειαν του πλέον &δυνά-

1 22, 4. 
' 22, 5. 
~ 22, 6. 
~ 21, 1, 2, 4. 
5 21, 6. 
β 21, 3. 
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τ-ου σημείου τοϋ χάρακας, δηλ. τών πυλώ,·, συνιστ(lται καl πα-ι.ιν. Είναι 

δε ταU-rα, οία καL δ Όρβίκιος μάς διέσωσεν. ΟΕ ίκανcδτεροι δηλ. τών κο

ιιllτων καi τών Εκατονι:άρχων μΕ: τοU; ύπ' αυτοUς Cίνδρας Επεφορτίζοντο 

~'l)ν φρούρησιν τούτων, Ελέγχοντες συνάμα πάντα εlσερχόμενον καl fξ

ερχόμενον 1·• "Η μ1l διί't τcί.ιν πυλών fiξοδος οl.ουδ{]Ποτε συνεπ1iγετο κεφα-
. ' λι7-:.i)ν :π:οινην . 

Εlς τcl πρΟς ασφάλειαν του στραι:οπέδου συντείνοντα μέτρα &νfικε 

κ.αl 1'Ί aπαγόρευσις παντΟς εν τii) στρατοπέδφ -&ορύβου καl κιν1lσεως 

με-τα -τ1)ν έσπεριν1)ν προσευχfιν καi τό δείπνον'\ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ, ΕΚΘΕΣΙΣ 

ΕLς -τΟν αl!·ωκράτορα Νικηφόρον Φωκάν &.ποδiδεται Sργον στρατιω

τικf]ς τακtικfις μΕ: τΟν τίτλον «ΣτρατηγικΊ) εκ-&εσις καl σύντ-αξις Νικηφό

ρου δεσπότου>), Τούτο, toii Οποίου τcl β πρώτ-α κεφάλαια εΙναι τU μόνιι 

μέχρις 1lμών διασω-θ-έντα, εξεδό{}η με σχόλια έρμηνευτικα τ<!) 1908 -δπΟ 
Ju1. Α. Ku1akovskij 4.. ΤΟ ΕλληνικΟν κείμενον καταλαμβάνον 2i σελίδας 

δμελεt1Ί&η καl ύπΟ του R. V3.ri 5, ίoii κπλυτέρου γνcδστου τών σ-τρατιω

τικών ζητημάτων τών Βυζαντινών. Περi. του αϋτού Ομιλεί και ό Α. 

Dain 6• 

ΕLς τΟ ε'LδικΟν τf]; σ1Jγγραφής τοϋ Νικηφόρου κεφάλαιον (σ. 18-20)ι 

«ΠF.ρl απλΊ1Ικτου» Επιγραφόμενον, αί παρεχόμεναι περt στρατοπεδεύσεως 

εLδ1lσεις είναι δλ(γαι καl περιέχονται πάσαι εLς τΟ «'Ανωνύμου βιβλίον 

τακτικΟν» τοϋ αΊJτοU αlώνο;, περl του όποίου εν συνεχείq; γίνεται εκ

τενΊlς λόγος. TU. ύπΟ -ι:οϋ Σκυλί τ ση 7 λεγόμενα, c~Jς πρΟς -ι: Ον χάρακα καi 

τάφρον 8
, μαρτυρουν δ τι ίcl σχετικα τfί; Έκ-&έσεω; του Νικηφόρου Φω-

1 22, 8. 

2 Νόμο~ Στρατιωτικοί, Υ.εφ. κ β', έκδ. Ε. Κ ο r z e n s z k y ~:>' Jus Graecoι·o
ιnanuιn, iiκδ. Ί. καl Π. Ζέπου, 'Α.-&ήναι 1931, τ. Β'. 

3 22, 9 καΙ. Νόμοι Στρατιωτικοί, κεφ. κε', iiκδ. Korzenszky α..Jτό-&ι. 
"' Ν i c e p h ο r i, Praecepta ιnίlitarίa ex codice Mosquensi, έ"' Me1noires de 

l'Acaden1.ίe imperia1e des sciences de Saίnt-Petersbonrg, VIII serie, Classe histori
co-phίlologiqιιe, τόμ. VIII, no !J, 1908, Πετροι'ιπολις. 

5 nie «praecepta Nίcepbori», Β. Ζ. 30 (1930) 49-53. 
β La «tactique» de Nicέφhore Ouranos, σ. 47 κ. Cι.. 

Ί Κ ε δ ρ η ν ό ς, Π, 340, 11 έξ. 

ι :\f,,είας Ο:ξιον είναι, δτι d.πό τfjς F.ποχfjς Εκείνης νέα λέξις εισήχ-θ-η εlς την 

έλλη'\'ιΚΙ\ν έκ τής cf.ραβικής πρΟς δήλωσιν τijς τάφρου, εlναι δ' αϋτη 1),λ. χά·νδαξ. 
(Θ ε ο φ. Σ υ ·ν ε ϊ.• σ. 76, 15, εκδ. Βό·ννης. Γ ε ν ε σ. Βασιλ, σ. 47, 14, Εκδ. Βόννης, 
Φ ρ α '\' τ ζ. Χρον. σ- 100, 2 iiκδ. Βόννης). 'Εξ Ίσ:ιtα'\•ίας όρμησ-&έντες 'Άραβες κ α-
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κά άπέδιδον τα τότε Lσzύοvτα. ΑίΊτ:ό{}ι ό συγγραφεύς, Ξκ{}έτων t(} 

την έκστρατείαν του Ν. Φωκ&: πρΟς &νάκτησι ν τfjς ΚρΊlτης (9ι11) C"UYε~ 
ται: «αlJτό; :ε &σφαλciις απέβη καl τΟν στρατΟν &πεβίβασεν &κινδύνως •. 

Χάρακά τε οlιν έπ1Ίξu.το καρτεράν, ηiφρφ βαf}εί.rt- καi σταυρcδμασι- και 
πασσάλοις τοi::,τον κατοχυρώσuς καl τΟν στόλον έν δρμοις νcιλΊΊνιωiη,,_ 

όρμ-!']σας καl πάντα κ α ταστησάμενος κιιτU τΟ &σφαλfς -llπτετο τfjς πολιορ~ 

κ(ας τcVν έν τίϊ νι]σφ πόλεων .... ». cΟμοίω; Λέων δ Διάκονος\ διιι
λόη• περl του στρατοπέδου, τΟ Οποίον δ 'Ιω. Τσιμισκfις &ν{ιγειρε πρΟ . 

Δορυστόλου (972) έντΟς του όποίου είχε κλεισι1Υι ό Ρiϊωσος: 1lγεμΟη• Σφεν
δοσλάβος, μάς πληροφορεί, δτι πρΟς στρατοπέδειισιν έξέλεξε γ1'ιλοφον, δια

τάξας συνάμα <<ταφρείαν ιlνορύττειν κυκλΜ}εν τόν τε r.οϊ1ν Εκφορούν

τας εlς ηΊν τΟ στρατόπεδον ταινιοUσαν τfις τJ.φρου Οφρυν άποτίitεσ11αι 

εLς ϋψος δΕ &.ποχρών αtρομέvων τών χωμάτων Ciνω&εν καταπηγνύει'V 

τα δόρατα, επερείδει ν τε τούτοις τους itυρεου; &λ λ l]λων ψαliοντας· (0ς 

&ντL τείχους χρηματίζει ν τ1Ίν τε τάφρον καΙ. τΟν Εκφορηitέντα z.oiiν τψ 

στρατεύματι ... επεl. δΕ τΟν χάρ-ακα τοϋτον τΟν τρόπον Εκρατύνατο ... ">)· 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ, ΠΕΡ! ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Εί,ς nlν βυζαντινΊ'ιν στρατιωτικ1~ιν φιλολογία ν, και δη εις tΊ'ιν Εποχfιν 

nlς μακεδονικής δυναστείας, άνιlκει μία πρωτότυπος καl σπουδαιοτάτη 

περt τακτικfις συγyραφ1'j φερομένη VπΟ τΟν τίτλον: ((Περtπαραδρομfις πο_

λέμου το'[! κυροU i'Jιzηφόρου του βασιλέως>> 2
• Ιiιlναι Sργον άνωνύμο:.; στρα

tηγού τ:οt• αVτοκράτορο; Νικηφόρου Φωκίi. (Ο συγγραφεύς, διαταγίl τ:ού 

αVτ:οκράτορο;;, /!.1ς δ 'ίδιος εν τctι προοιμίφ μdς λέγει, επεδίωξεν, δπως ((1i 
τfις παραδρομfις μέι'tοδος», δια τ:fjς δ ποίας επετεύχ{}η Ίi Εξουδετέρωσις τ:οίi 

&ραβικοU κινδύνου, μ:1Ί παραδοι~ίl εlς t1lν λ1)-&ην και τΥ-ιν Ciγνοιαν. Χάρις 
πράγματι εiς τΟ Εργο\' τοUτο γνωρίζομεν τΟ μυστικΟν τών στρατιωτικό'Jν 

τέλαβον ηlν Κς:ηΊτ.ην καl. lσχuρ&ς c;1χύρωσαν διc'ι τάφρου η'ιν πόλιν, SντεiJ{}εν 
Χ ά ·ν δ α ξ κατ' Rξοχη,, κλη{}εϊσαϊ', εLναι δf: τΟ σημερινΟν <ΗράκλειΟ'\', Ή τά

φρος ώς μfσον όχυριόσεως του στρατοπέδου {1π0 των 'Α ράβωΥ άΥαφέρεται 1'1δη 

κατα τους πολiμους τοιJτων εναντίογ του Βυζαντ-ίου E:cιl 'Ισαύρων (Θ ε ο φ. Χρο

νογρ. σ. 395, 18, Fκδ. de Boor). ΠαρΟ: τοϊς 'Άραψι δέν Lσχυον μό'\'Ο'\• Uσο·ν &φορQ. 

είς τ1lν όχύρωσιν τοϋ στ-ρατοπέδου τα αι'JτΟ: οία καί παρc'ι Βυζαηινοϊς, &λλCι. και 

τc'ι άφορ&ντα εlς τόν -&εσμΟν τιJJV μη~σουρατώρων (Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Φ ω κ ii, 
Περi. παραδρομης πολέμου, κ εφ. 13 σ. 218, fκδ. Βόϊ'ϊ'ης). 

l Ίστ. Θ' σ. 142 έξ, fκδ. Βόν·νης. 
2 "'Εκδ. C. Β. Hase, Βόη•η 1828, όμοiί μετc'ι του Λέοντος Διακό'\·ου ΙΙειιt τού

του διαλαμβάνει ό G. S c h I ιι ιn b e r g e r, Ό αύτ.οκράτωρ Νικηφόρος ΦωκU.ς, σ. 
196 έξ. (έλλην. μετ. Ά-&ηναι 1905), 
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f'Jtt'tUΊ..lf7J'\' τοϋ Νικηφόρου ανα ίi'tς κλεισωρεία.ς και τα ύψίπεδα τού 
Ταύρου. (Η άπομάΧρυνσις τοϋ d.ραβικοι~ κινδύνου εLχε συναρπciσει τους 
{ιπηκόους τf)ς- Κων.σταντινουπόλεως Χαl καταστι]σει τΟ πρόσωπον τοίi η-
ωό ς της 1'tρυλιΚ.Ον μεταξυ τctlν συγχρόνων του. Οί πάντες προσέβλεπαν 

ρ I ' ' , " - ' ' '' ' β-είς τCις επιτυχίας του- Νικηφορου ως Π{JΟς υαυμα, ο τροπος (J αγ~ρι ως 

δι' oli επετεύχ{}η τΟ αποτέλεσμα τούτο αποτελεί τΟ περιεχόμενον της πο
λυτίμου συγγραφή;. (Ο Νικηφόρος τεitεlς UJ; δομέστικος τών σχολών επι 
κεφαλfiς τών στρατιωτικών δυνάμεων τfις πατρίδος του διακατείχετο ύπΟ 

-
1
- κοινΊ1r δϊτι1'tυιιίας νU. 'ίδη τU.ς δπιδρομιlς τ(ίJν 'Αράβων εναντίον τών 

τ'Ι"' " "' ' 
άσωτικών Επαρzι(tlν δ.ναστελλομένας Στρατιώτης Εξ επαγγέλματος, είχεν 
1'δη dφοσιωι'tfί εlς ηlν μελέτην ηlς μέχρι τότε στρατιωτικfίς φιλολογίας. 
1 I •Ι 1 , __ ,,_~ <;. 

ΤΟ συμπερασμα τfις μεΛετης ταυ της- και της κρι τικ ης ε πι της εφαρμο~ο-

μένης τακτικiίς 1Ίτο 1i διαπίστωσις, δτι 1Ί μέitοδος τών μεγάλων στρατιών 
διCι ηΊν διεξαγωγ1lν του πολέμου εναντίον ntn' Uπ' ανατολών είσβολέων 
επρεπε να μεταβλη-&fi. '-Αλλεπάλληλοι &πόπειραι διαβriσεως tfi.Jν στενών 
του Ταύρου είχαν συντριβfι ύπΟ tίi'Jν d.ραβικών α!.φνιδιασμίiΗ' καl Ενε
δρών, δηλαδi] τοϋ κλεπτοπολέμου. co Νικηφόρος, καινοτομών 1, δνεστερ
νίσ-&η t'llν τακτικ1Ίν ταύtην, 1lκιστα βεβαίως σύμφωνον πρΟς τι:'ις στ:ρατιω
τικUς παραδόσεις τfις αυτοκρατορίας. -ύπΟ τι7η· πραγμάτων δμ.ως Επιβαλ-

κ 
\ Ι 0 I \ ~ \ ") I Of I 0 I 

λομένην. αι πραγμαtι η νεα τακτικη εν το; ο ·,tγου οχι μονον εμ.αταιωσε 

τUς &ραβικCι.ς διεισδύσεις δντΟς του κρriτους τfις Κωνσταντινουπόλεως, 
&λλCι. καL κατέστησεν εVχερfι ηlv δ.νάληψιν μεγαλυτέρας δλκfίς προσπα-

1~ειιίJν Εναντίον τri'>ν 'Αράβων. 'ΕντΟς Ολίγου ό α1'ηοκράτωρ 1lδυν11-&'η, f-.γ
καταλιπΟη' τ1Ίν δ.μυντικ1Ίν τ:ακτικ1lν, ν' &ναλάβη Sπί-&εσιν. cO αγΟη• μετε
τοπίσ{}η πλέον εlς α:Uτα τα ενδότερα τ:οίi κρ<.ίτους τών χαλιφδ)ν. CH τα
κτικΎι τ:οϋ κλεπtοπολέμου ΕΊ'tαυματούργησεν. (Ο U.νc6νυμος δΕ: στρατηγΟς~ 
συγγραφεU; ται~την Ίll'tέλησε να πιιραδι{)ση εl;; το·U; Επιγενομένους, ϊνα, 
εαν αί περιστάσεις ll1'tελov τΟ Επιβιiλει, Εφαρμοσ{}Ί] καi πriλι"'· Ουδαμώς 
λοιπΟν πρέπει νιl Εκπλ{Ισση τ(ι γεγονός, δτι οtΙδεLς εν αυτψ γίνεται λόγος 

1 "Ηδη ι) σGρατηyΟς. Βάι:ιδας καi. Κω,·σταντϊ·νος l\Ιελε'ίνός εf.χον κrί.μει περι
ωρισμένην χρησιν τi]ς τ.αχ:τικΊϊ; τωJτη.;: (Περl παιιαδ(JΟμf]ς πολέμου, σ. 18i1). Προσ
αρμογi] τηι; τακτικijς το)ν Βuζαντ.ινο)·ν πρ()ς τιlν τ.cln• ό.πU βορρϋ. βαρβάρων σημει
οlιται πολU ένωρίς, Ίiδη τΟν -±ον αί&'\•α. Συ'\ιεπληριίΥθ η δέ κατiι. τΟν Ε. η a r · 
k ό (Inflιιences touranίennes etc. Bμantion 12 (1937) 119-147) τΟν 7ο'\' αί&ϊ•α 
καi. fσχε πράγματι ΟJς ύ.ποτέλεσμα 'ηlν '\'Lκηφόρον 6.'\•τιμετώπισιν τ&'\1 έπιδρομέω'\'. 
Τά κυριcδτερα χαρακτηριστικU. τfjς τακτικής των τουραϊ•ικ&ν λα(\}ν fίσαν ; χειρι
σμός τοϋ τόζου καl έκ μέρους ίππέω·ν, U.γΟΟν εtς μικρcl 6.νεξαρτ1μως clπ' &λλΊΙ
λων δρcΟντα τμ·r'ηιατα, έπίftεσις &ϊ•αντίον τ.c'iJν πλευρω,, χα\ '\'(δτω'\', αtφ,•ιδιασμοl. καl 
fνέδρr.ιι. Πβλ. καl. J η 1. κ u 1 a k ο ν s k i j, το βυζα'\'τι·\'0'\' στρατόπεδΟ'\' περl. τc'ι 
τέλη του lΟου αί. (ρωσ.), Βυζαντινό. Χρονικα 10 (1903) 66. 
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περ'ι στρατοπέδου, χα-&όσον ή βασικ1'ι &ρχ1l τfις τακtικfις τοϋ κλεπτοπο

λέμου ητο κίνησις κα'ι έλιγμοί. 'Ότι Ομως κα'ι έπ'ι Νικηφόρου τα αυτα 

περl τού του 'ίσχυον, έ.φ' δ σον βεβαίως έπρόκει το περ'ι μεγάλης στρα-iιω

τικfις δυνάμεω;, καταφαίνεται &πΟ την tδίαν συγγραφiιν τοϋ α:Uτcκρά

τορος «Στρατηγικ1~1 Εκ&εσις κα'ι σύνταξις Νικηφόρου δεσπότου)) κα'ι &πΟ 

τα παρατε-&έντα χωρία τών συγχρόνων συγγραφέων Σκυλίτση κα'ι Λέον

τος Διακόνου. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ OVPANOY, Τ ΑΚΠΚΟΝ 

Δι&. να είναι Πλ1lρης li έπισκόπησις τfις Ολης στρατιωτικfις φιλολο
γίας τfις έποχfις τfις μακεδονικής δυναστείας, 'ίσως δΕν είναι περι ττΟν να 
προσ{}έσωμεν ένταϋ{}α κατιi χρονολογικ1\ν τάξιν δλίγα τινό. περ'ι μιάς Cf.λ

λης &νεκδότου πηγfις, τοϋ «Τακτικοϋ» Νικηφόρου Ο.Uρανοϋ. Ταύτης ε

χουν Ε.κδο-&fι κατα καιρουζ &ποσπάσματα αποδιδόμενα εiς διαφόρους συγ

γραφείς. co Α. Dain, ώς ό 'ίδιος λέγει Ε.ν εiδικί) αύτου μελέτη : La Ta
ctίque de Nίcephore Ouranos, έν Co11ectίon d'Etudes ancίennes pu
blίee sous le patronage de l'Assocίatίon Guίllanme Bude, έργασitεlς 

έπ'ι μακριiν σειριiν έτών μΕ τi)ν χαρακτηρίζουσαν αUτΟν μέ-&οδον κα'ι 

έπιμονi}ν καt έρευν1rjσας έν χειρογράφοις ηlν βυζαντινi}ν στραηωτικi}ν 

φιλολογίαν, έπέτυχε ν" &.νασυγκροηlση τΟ «τακτικΟν)) του ένδόξου τούτου 

στρατηγοϋ Βασιλείου Β;. Κα'ι πάλιν πρόκειται περl Ερανίσματος παρέχον

τος Εν παραφράσει τα ΊJπΟ παλαιοτέρων πηγών παραδο-&έντα. Τοϋ &πο

κα.ταστα-&έντος πρΟς εκδοσιν κειμένου του νέου τακτικου Ίi μνημονευ

-&είσα έργασία του Α. Dain αποτελεί η)ν εl.σαγωγ-Ίlν. "Ας έλπίσωμεν μετ' 
αύτοϋ, δτι αί περιστάσεις {}U. εUνο1Ίσουν μίαν 1lμέραν nlν Εμφάνισιν τού 

&πα ι τουμένου Μαικ1lνα. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΤΑΚτΙΚΟΝ 

cH κατ' έξοχ1~ιν δμως περ\. στρα-ιοπέδου πηγ1Ί έκ τfις περ'ι fίς ό λόγος 

Ε.ποχfις είναι: Άνωνύμου, Βιβλίον τακτικόν, τουτο δΕ Οχι μόνον δια nlν 

λεπτομερfι περιγραφiιν του στρrιτοπέδου, &λ/·)1. κυρίως, διότι εiς τc"t περι

σώζοντα -ιΟ κείμενον χειρόγραφα &ναγρr:ίφεται σχεδιάγραμμα αVτου. ΤΟ 

γεγονΟ; ακριβώς τοϋτο επιτρέπει εl.ς Ίiμάς, Οπως, έπιϋυμοϋντες νιl παρά

σχωμεν &κριβεστέραν εiκόνα τοϋ στρατοπέδου κατα τΟν lΟον αl.ώνα, έπα

νέλitωμεv, καίτοι Ί]δη δύο ερευvηταl δ Jul. KuJakovskίj 1 καl δ R. Gros-

1 '"'Εν6"' &νωτ. σ. 61-90. 
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se 1 δ 1 επραγματεύ-&ησrι.ν f.κ τfι; α{Ίτf]ς πηγfις &ντλ1Ίσαντες. ΤΟ κείμενον 

6 .. έδωκε τΟ πρώτον δ Gτaux-Maι-tin, TraitC de castran1etation, Noti
c~s et extraίts des mss de la Bibliotheque Nat. t. 36, I partίc, σ. 71 

' Sξ. Paris 189~. ~Επανεξεδό{}η ·ύπΟ R. V<ir·i, Incerti scriptoris Byzan
tίni saecu1i Χ. Liber de Γe rni1itari, Leipzi~ζ (Teubner) 1901, εiς τ1Ίν 
όποίαν Εκδοσιν παραπέμπομεν. ΚατU:. την γνώμην του R. \1 <iri (Praef. σ. 
ΧΧΙ), Ίi συγγραφΊΊ τo·ii εργου ελαβε χό)ραν διαρκούσης τ·fις βασιλείας Νι
κηφόρου Φωκa (963-969) χαl μάλιστα διαταγή αlJτοϋ του αlJτοκράτο

ρος. ·ο Kulakovskij δμως Εν κριτικίi) τfjς Εκδόσεως σημειιΔματι, έμμένων 

είς :π:αλαιότερον &.ναπτυχ-&είσαν γνώμην αύτου, παρα-&έτει στοιχεία απο

δεικτικά, Οτι τοiiτο είδε τΟ φc'Ος βραδύτερον έπ'ι Βασιλείου Β' κα'ι δ1) 

περl το :196 '· 
cιΟσον &φορQ. εlς την δ:ναζ1)τησιν τοU καταλλιlλου πρΟς στρατοπέ

δευσιν χώροι,, τΟ σχfιμα, τi}ν έσω-cερικ1\ν διάταξιν καt ηlν δχύρωσιν, αί 

άρχαί, επ'ι τfi βάσει -cι(Ίν όποίων γί-νοντιιι πάντα ταύτα, παραμένουν εLς 

τας γενικιlς γραμμιΧς αl. τιJJν παλαιοτέρων τακτικών. 

Ol. «μινσουράτωρες» (ιnensores) ε1ναι κα'ι κατΔ -ιΟν 10ον αLώνα οί 

Επιφορτισμένοι μΕ τiιν Εξεύρεσιν τοϋ καταλλ1lλου χιόρου. ΕLς η)ν dπο

στολllν -ιων δμως ταύτην έβοη-&οϋντο κα'ι ύπΟ τών «δουκατάJρων» 3 Ούτοι, 

&.:π:οτελοϋντες κατU. τΟν lΟον αlώνα lδιαίτερον σώμα, είχον ό\ς κυρίαν 

&:n:οστολ1Ίν nlv &.σφαλ1l κα-&οδ1lγησιν τού στρατού δια μέσου στενωπών 

Εν τε τlϊ iδίq; καL τϊί Sχ-&ρική χώρg, ·ύποχρεούμενοι δΕ να γνωρίζουν «τU:. 

σύμμετρα τών &πλΊ:Jκτων διαστ1:ηιατα καl χώρων το·Uς επιτηδείους κα'ι 

-δδάτων &φ-&ονίαν" ffχοντας πρΟς τΟ &.στενοχάJρητον τΟ &πλfικτον γίνεσ-&αι» 

ήσαν οί πολυτιμότεροι συνεργάται τών «μινσουρα.τώρων» 4
. 

cO ύπΟ τοϋ στρατηγοίi έπιλεγεLς rμινσουρriτωρ», συνοδευόμενος κu.l 

UπΟ τών «μινσουρατάJρων» ένΟς έκάστου &.ρχηγού μονάδος, προε:π:ορεύετο 

φέρων σχοινίον έκ χιλf.ων δργΊΙιών πρΟς καταμέτρησιν του Εκλεγησομέ

νου z.όJρου. 'ΕιΧ.ν δΕ 1~1 &πuσ-ιολ ιΊ του έλάμβανε zιδραν εlς fχ{}ρικΟν Εδα

δαφος, συνώδευον αf.,τΟν αί ιlπαραίτητοι «βίγλα.ι>> καl φρουρά. ΤΟ «&:πλη

κτον» Επρεπε νU. ίδρύηται διc'ι λόγου; &σφαλείας μακρc!:ν μΕν Ορους -1] 

Ι Das rδmίsch-byzantinische Marschlager vom 4-1\J Jahrhundert, Β. Ζ. 22 

(1913) 90-121 καi &κριβWς σ. 112 έξ. 
2 "E·νit' ά-νωτ. σ. 63. Β. Ζ. 11 (19U:l) 547 έξ. 
3 Εtς τό. Τακτικό. τοϋ Λέοντος (VII § 47) καλου·νται οzκαμπιδούκτωρες". 

«'Έμπροσ-&εν δε τοϋ μετώπου :χεριπατούσι'\' δ μα'\•δάτωρ, δ καμπιδούκτωρ, 11γουν δ 

δδηγΟς των τόπων, δ μεν τοVς τόπους Ο.νερευ'\•&ν και όδηγων, 6 δε τα μανδάτα 

γνίόμυ τοϋ Cίρχο'\•τος διδούς». 

4 XVIII σ. 28. Χ!Χ σ. 29 έξ. ΧΧ σ. 32, 9 (ξ. ΧΧΙΙ σ. 41, 15 έξ. 
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δάσους 11 καi. στενωπών, πλησίον δΕ άδιαβάτου ποταμοΊ\ λίμνης, κρημνοϋ 

καi. φάραγγος, κα-&όσον ο-ϋτω ftti είχεν Εξησφαλισμένην την μίαν η καt 

δύο τών πλευρών του. 

Μετι~ η)ν διαπίστωσιν του καταλλΊlλου του χώρου, ό μηνσουράτωρ 

&νεζ{Jτει Εν αf,tQJ μέρος ι;fπιηlδειον καl ευσύνοπτον», δπου {}' &νηγείρε

το 1i βασιλικ1Ί σκην1], εiς τΟ σημείον δ' α1'ιτ0 Ε:π1lγνυε τΟ «βrωιλιΧΟν φλάμ
μουλον». ι:Εκατέρωftεν του βασιλικού φλαμμούλου, πρΟς t{i τέσσαρα ση

μεία του όρίζοντος καl εLς &.πόστασιν 5VO Οργυιών &πΟ τούτου-πρΟς 

καταμέtρησιν τών &ποστάσεων Ε:χρησίμευε τΟ μνημονευ-&εν tcίJν 1000 
δργυιίi'η• σχοινίον-δι 1lρχοντο αί πλευραl τοϋ τετραγό}νου, Εν τΟς του Οποίου 

{}ι'ι κατέλυε σύμπασα 1i πεζικi) καi. 1l ίππικ1Ί δύναμις. Έπl πλέον κα 

{}fίκοv του μηνσουράτωρος ήτο δ καitορισμΟς τfις 1<Jέσεως μιας έκάσtής 

μονάδος πηγνυομένου Εκεί τού φλαμμούλου ταύτης 1• 

Ό συγγραφεUς είναι Ομοίως ·Uπερ τ:οϋ τετραγώνου σχ1lματος τοϋ 

σΊ:"ρατοπέδου, διότι τοϋτο, έv άνtιitέσει πρΟς τΟ στροyγύλον, πrιρείχε με

γαλυτέραν ασφάλειαν. Ή κύκλωσις ήτο δύσκολος, αν μ1l &:δύvατος, διότι, 

εαν δ ΕχitρΟς &πεtόλμα vlι προσβάλη Εξ Ολων τών πλευρών συγχρόνως, 

αί τάξεις α1JτoiJ {}Ct διεσπώντ:ο και itCt κα{tίσταντΌ οϋτως ε1Jκαταγό)νιστοι. 
Βεβαίως &πόκ.λισις άπΟ τfις περι σχ1lματος &ρχfις ταύτης f.πεβάλλετο 'Ενί

οτε, &λλα 11:ρΟς τοίiτο Επρεπε να &ναγκάζη, ώς καL κατd. τΟν Vegetius, 
11 διάπλασις τού εδάφους. Οϋτω τΟ στρατόπεδον προσελάμβανεν Εστιν δ
τε σχfιμα έτερόμηκες 11 τρίγωνον 11 και στρογγύλον 2• ΈU.ν δε δ τόπος 

δΕν ήτο ευρύχωρος διU. τΊιν Ciνετον στρατοπέδευσιν τοϋ δλου στρατε·ύμαω 

τος, επετρέπετο η εlς δύο μέρη καl η κεχωρισμένως στρατοπέδευσις. 

"Έκαστον μέρος καtέλυεν εL; μικρCιν 11 καί μεγαλυτέραν &ναλόγως 

τfις διαμορφcδσεως του Εδάφους &πΟ τού fiλλου &πόστασιν λαμβάνον τα 

προσ·{ικοντ:α &σφα.λείας &::τ/·.'!Ίκτου μέτρα 3
• 

Ό δλος χGJρος περιωρίζετο, /0ς καΙ. εtς tU προγενέστερα ταχτικά, ύπΟ 
χάρα.κος καί τάφρου, διετέμνετο δε ύπΟ n~n· σταυροειδώς &γουσc'Όν όδών 

καί μονοπατίων, τα όποία Επρεπε να διαχωρίζουν τιΧς μικροτέρας στρd

τιωτικάς μονάδας &π' &λλ1Ίλων. 

"Η δύναμις, την όποίαν δ 'Ανώνυμο; είχεν ιJπ' Οψtν του, άνι1ρχετο 

εlς 16 τα'ςιαρχίας 4 • Διηρείtο 11 δύναμις αϋτη τGηι 16.000 &νδρά'Jν εLς 4 'ίσα 

1 Ι σ. 2-3. 
' Ι σ. 1, 18 i.ξ. VI σ. 14, 23 έξ. 

' VII σ. 16, 1 έξ. 

4. 'Εκάστη ταξιαρχία εί.χε 500 όπλίτας, 200 άκο••τιστr!ς και 300 τοξότας. Ι σ. 

1,10 έξ. ΠερL ταξιάρχου βλ. V. V a Ι d e η b eι· g, Ταξίαρχος, Βυζ. Χρονικό. 24 
(1926) 134-137. 
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έ η Εκαστον n'Uν Οποίων κατέλυε παραλλ1lλως τών τεσσάρων πλευρών 
μ ρ , . δ ' ) 'δ ' ' - ' ' β ' ' ) τ-.σύστρατοπέδου. 'Α να υο χι .ια ας οπΛιτων κατεΛαμ ανον εκαστην π,ευ~ 

, ίσταμένcι)ν δύο ό:πλιτών άνU. έκάστην δργυιάν. Οϋτως η δλη περίμε-
ραν , , _ ··ο Q _ , 

1 
_ ,. • β {}, 

0
,. &.νι1ρχετο εις 40()0 οργυιων. · πισυεν των οπ ~.ι των εΛ.αμ ανον ε-

τρ , , , - - 'ξ " 
σι'Ι? οί &κοντιστιιl καi οί το'ξόταt, τηρουμενης αυστηρως της τα εως, ητις 

'κράτει και κατU. τU.ς μcίχας και Οδοιπορίας, Εφ' δσον βεβαίως ή διάπλα
ε ι τοU έδJφους επέτρεπε του το 1 . ~Εκάστης Επί μέρους μονάδος δ έπι 
:ες αλfις κατελάμβανε {}έσιν μεταξ\J τών άνδρΠη• του. Πέριξ καl εσωitεν 
φ , , -ο , - , , , , .. 

τ-ού χάρακας δ.φίνετο χώρος κενος εκ D οργυιων, αφ ου σημειου ηρχι-

ζον α.Ε σκηναι των πεζών :ι. ΤΟ κενΟν τούτο &φίνετο, Οχι μόνον διότι οϋ
tως &πεφεύγοντο αί βολcιL τών .έχitρcίJν έγγιζόντων τΟν χάρακα, δ.λλCι και 

' ο ' - ' 3 
διότι 1"ιτο άναγκαίος προς εγκαταστασιν των «κερκιτων» . 

•Η βασιλικΎι σκηνη &νεπτύσσετο εLς τΟ μέσον 4.. Πέριξ αϋτfις &φίνε
το κενός χ<l)ρος, Ο που Ε: κινούντο νύκτα καί 1'1μέραν οί τής ~κόρτης». 
Πέραν τού κενού τούτου χcδρου πρΟς μΕν τα &ριστερU Εση1vετο ή σκη
νiι toii «πρωτοβεστιαρίου», πρΟς δε. τ&. δεξιU. 1l του Επl. τής «τραπέζης». 
"Οπισitεν τfις σκηνfι; τοίί πρωτοβεστιαρίου Ίιτο 11 itέσις τών σκηνών του 

φύλακας, τ{όν κοιτωνιηΟν, n~n· fβδομαρίων κ.αl τών λοιπών τfις προσωπι
κΎjς ύπηρεσίας τοϋ βασιλέως. 'Έμπροσ-&εν της βασιλικής σκηνfις, πρΟς τΟ 
άνατολικΟν α1JηΊς μέρος-11 κατεύ1~υνr,ις του στρατοπέδου 1lτο πρΟς &να
τολδ.ς~1)τΟ 11 .ftέσις τfις σκηνής τού ιJρχονταρείου, εμπροσiJεν τfις δ ποίας 
κατέλυον οί έπl του στrίβλου τού βασιλέως μετα των βασιλικών "ιππων 5

• 

'Εν συνεχε(ft κα.{}ορίζεται -δπΟ τοϋ συγγραφέως Εν πάση λεπτομερείq. ή 
{}έσις ενΌς Εκάστου στρατιωτικου ηιΊlματος. 'Αρχ/ι, τfις Οποίας '11 τ{ιρησις 
αVστ:ηρώς συνιστάται, ·fιτο Ίl &.νάπτυξις τcί)ν σκηνών τcί)'\' ιππέων Εν τψ 
μέσcρ τό)V πεζών 6. Ταύτα καταφαίνοναιι εLς τΟ διάγραμμα, τΟ όποίον ό 
Kulakoγsk1j καl ό Gl"OSSe &νασυνέστησαν Εν πάση &κριβείq εLς τας μνη

μονευitείσας μελέτας αύτών. 
Καl οϋτω μεν ε1χεν 1) διάταξις του στρατοπέδου όσάκις 11 δύναμις 

άν{ιQΊ .. ετο εlς ι() ταξιαρχία;.' Ενίοτε δμως συνέβαι'\•εν, cί\στε () &ρι-&μΟς ν&. 
εΊναι μικρότερος 1\ καl μεγαλύτερος. Ό δ.νώνυμος συγγραφε-liς διαλαμ
βάνει μόνον περi. τfις περιπτά1σεως κα{}' ·]\ν αϋτη &ν1Ίρχετο εLς 12 μόνον 

1 Ι (1. 2, 8 iξ. Χ σ. 20, 11 έξ. 

2 Ι σ. 4, Ji:) έ.ξ. καL νΙ σ. 14, 4 έξ. 
• πι σ. 10, 18 έξ. 
4. ΙΧ σ. 19, 17. 
5 ] σ. 5, 11 έξ. 
0 VII σ. 16, 10 έ'ξ. 
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τα:i=ιαρzία,..l ~δ' δ' ~ , ? ο , , ., . ., , η υναμις ε c:καστης συνεκειτο, ως και προκειμενου Πε • 
16 ,_ - ' -σο ' - - -οο , ρι _ tαζL~QΊιων, εκ ο οπι.ιτων, 2 ακοντιστδ)ν καi 300 τοξοτόη•. Τότε 
το~ σχ)1μ.ατος το·U στρατοπέδου τηρουμένου τετραγιόνΌυ, ό μηνσουράτω' 
ο " -"-ο" ; Q 
εμετρει εκ του αυτου ως ανωτερω κεντρικο·[Ι σημείοL' δια του μ νημονευ-

itέντο; σχοινίου πρΟς τU τέσσαρα σημέlα τού δρίζο'\'ΤΟς 375 δργυιάς. Q.ίJ
τω τΟ μ 1ϊκος έκάστη; πλευρCiς τοϋ στρατοπέδου περιωρίζετο εΙ. ς 7 50 δn
γυιάς, καi. πάλιν δηλαδ1) δύο δπλίται &ντεστοίχουν εLς έκάστην Οργυιά~· 
<Ό " - δ' ~ ' " ' ' σον αφορg; ε εις την εσωτερικην διάταξιν, 'ίσχυαν τα αUτ(ι ιίJς καi. Επt 
16 ταξιαρχιών. 

ΚατU ταυτα λοιπΟν ό ΑπL κεφαλής τοU στρατού ερριΗtμιζε τΟ μέγε
irος τοϋ στρατοπέδου &ναλόγως του &ρι1.1μού τών στρατιωτών του. 'Επει
δη Ομως 11 &ναλογ(α τών ύπΟ τU.ς διαταγάς του Εππικών καi πεζικών δυ
νάμεων δf:ν ήτο πάντοτε ή αUτ1Ί, είχε προβλεψ&fι δ τρόπος, κα{}' δν είς 
παρομοίι,ι;ν περίπτωσιν -&α διετάσσοντο τα του στρατοπέδου. Οϋτως, ε αν 
δ &.ρι1J~ιι)ς tίδν ίππέων ήτο μικρότερος του συν1~}'&0υς, TOiJ δf: Πεζικού πλή
?ης ;και συνεπώς χώρος κενΟς {}U. παρέμενεν εντΌς του χάρακας, πράγμα 
επικινδυνον διCι την &.σφιίλειαν, δπ1lρχετο περιορισμΟς τοϋ χώρου εLς τΟ 
&παρ α[ τη τον τασσομένων τριών &ντl δύο δπλι τcί)ν &ν Ο:. δργυιάν. ΕLς &ν
τί-&ετον Ομως περίπτωσιν, κα{}' 1·lν δηλ. τΟ πεζικΟν ήτο δλ(γον, περισσό .. 
τερον δΕ τΟ ίππικΟν καί έπομένως Ο ϋπΟ δύο όπλιτcΟν &να ΟργυιΟ:ν δημι
ουργούμενος χώρος Ίlτο &νεπαρκlΊς, εξευρίσκετο 6 &ναγκαιών δια τών η
μίσεων &κοντιστών πασών τών ταξιαρχιcίJν ένΟς έκάστου τούτων τασσο
μένου κατΟ:. μέτωπον πέντε Οπλιτών 2. 

Καί τΟ:. &ναφερόμενα εLς την &σφάλειαν του στρατοπέδου παρέχον
ται λεπtομερώς. ΤΟ στράτευμα προβαίνον ύπΟ τi]'ν καitοδΊlγησιν τών δου
κατώρων 8ψ&ανεν εLς τΟν πρΟς &πλήκευσιν VπΟ τών μηνσουρατώρων κα
τάλληλον κρι{}έντα τόπον. Έκ τf:Ον πρώτων μελημάτων τού στρατηγού ήτο 
11 πέριξ τοπο{}έτησις ntlν &παραιtΊ]των φρουρών. Μέχρι τής &φίξεως τών 
μεταγωγικcί)ν (σάκα) εLς οϋδένα δπετρέπετο Οχι μόνον να εiσέλc&η εLς τΟ 
στρατόπεδον, &λλα καί Ε π' Ελάχιστον ν' dπομακρυν{tfj τfις c&έσεcδς του 3, 

'Αφιχ{}έντων τcίγν μεταγωγικf:Ον, τότε μόνον Ίlρχιζεν 1l καit' c~)ρtσμένην 
σειρcLν ε'ίσοδ()ς εl.ς τΟ στρατόπεδον, Ενφ τρείς «τάξεις», &να μία η έκατέ- . 

ρας πλευράς καί ή τρίτη δκ τi}ς Εμ.προσ-&οφυλακf}ς παραμένουσαι- Εξω Εξ
ησφάλιζον τUς κιν1lσεις, αϊτινες διενηργοϋντο ύπΟ tΊ)ν &:μεσον Εποπτε(αν 

1 κεφ. VI. 
2 κεφ. ν. 
3 Περi τών ποινώ'\' προβ},έπουν οί Νόμοι Στρατιωτικο{, fκδ. W. Α h s b u r· 

n ; r κεφ. δ', Ιiκδ. Ε. Korzenszky κεφ. κβ' (Jus Graecoromanum, Ιiκδ. 'Ι. καί Π. 
Ζεπου, τ. Β'). 
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-cού &νωτάτου &ρzηγοίJ. 'Αφου έκάστη μονU.ς κατελάμβανε ηlν οi.κείαν Ε. ν 
τψ U:πλγ1κτφ -&έσιν, Εδίδετο τΟ σύν{}ημα τfις κα.τασκηνό>σεως, τfις βασιλι-

- ' ~ ' 1 
κf1ς σκηνης πρωτης αναπτυσσομενης . 

το σtρατόπεδον, &κόμη καl. δια μίαν νύκτα αν &νηγείρετο, 8πρεπε 

vil &.σφαλισ-&fί Εναντίον παντΟς Εχitρικου αlφνιδιασμοU. Εlς τούτο άπέ

βλεπεν 1l άνόρυ'ξις τci.φρuυ διενεργουμένη ϋπΟ του πεζικού. 'Έπρεπε δΕ 

αϋτη νU. εχη βά-&ος 7-8 ποδcί)ν dποστενουμένη πρΟς τιi r.άτω, πλάτο; δΕ 
κατ'α τΟ χείλος 5- G ποδών. ΤΟ &νασκαπτόμενον χcΟμα &ναρριπτόμενον 
πρΟς τΟ ΕσωτερικΌν Ε.σχημάτιζε πρόχωμα, τΟν χάρακα, Ενισχυόμενον κ.αi 

διd πασσάλων, λίi1ων κλπ. 2• ΤΟ συνεχΕς τfις τάφρου καl του χάρακ.ος 

διεκόπτετο ϋπΟ τών Εφ' έκάστης πλευράς πυλών, Ε:πειδ1l δέ, cΟς Ελέχ-θ-η, 
τΟ μέγε-&ος τού στριιτοπέδου Εποίκιλλεν &ναλόγως τού πλ1li1ους τοϋ στρα

τεύματος, ϋφίστα.το αϋξομείωσιν και δ &ριc&μΟς τόη• πυλών. Οϋτως Sπί 

στρατοϋ 16 ταξιαρχιών αΕ έφ' έκάστης πλευράς πύλαι Ίiσαν τρείς τΟν &

ρι-&μόν, ενψ δπί 1~ τα'ξιαρχιcΟν αύται Εμειού'\•το εlς δύο 3
. ''Εμπροσitεν 

τούτων 1l τάφρος και δ χr.ί.ραξ διεκόπτοντο εlς πλάτος 8 δργυιών, 8νψ 11 
Ολη διάτα'ξις μιάς έκάστης προσελάμβανε σχf}μα Γ 4 • 

Πέριξ τοϋ χάρακας Ε.τοποftετούντο τρίβολοι, &.νU. δκtcl) τών όποίων 

Εφερεν εκαστος Οπλίτης, προσδενόμενοι δια λεπτού καί στερεού σχοι

νίου εl.ς σιδηρούν σκόλοπα1 &να ενα τών δ:ποίων fφερεν έκάστη 

δεκαρχία, καi. δ όποϊος Ε:πηγνύετο εl.ς τΟ Sδαφος είς &πόστασιν 10 
δργυιών &.πΟ τfις τάφρου. Λάκκοι, οί λεγόμενοι «ποδοκλάσται» μετιi τών 

Εν τQ> μέσcρ α-δτών πηγνυομένων Οξέων ξυλίνων σκολόπων, &.νορυσσόμε

νοι. κατα διαστήματα πέριξ τfις τάφρου, κα-&ίστων τfιν προσέγγισιν tών 

f.χ-&ρών κατα την νύκτα τα μάλιστα Επικ.ίνδυνον. <Όπως δε μ1) πCπτωσιν 

εκ τών ιδίων &νδρcί)V εlς τας παγί.δας ταύτας, Ετοποitέτουν σΊlματα π. χ. 

μικρU.ν τάφρον, μικρΌν &νr.ί.χωμα 11 καί σωρΟν λίc&ων. 
Και κατα τΟν lΟον αicίη'α οί Βυζαντινοί Εχρησιμοποίουν τΟ ηδη ϋπΟ 

τoii 'Ανωνύμου του ()ou αΊ(ίη'ο; μνημ.ονευόμενον μέσον, τΟ όποίον καftί

σtα dδύνατον η)ν νύκτωρ προσέγγισιν Εχ-&ρών 11 καί κατασκόπων 1 χω
ρlς ούτοι να γίνουν &.νηληπτοι VπΟ τών φρουρών. ,Η το δΕ τούτο μικροι 

πάσσαλοι πηγνυόμενοι πέριξ τοϊi στρατο:πέδου, Ε'ξω:&εν τώ,, τριβό

λων, καί συνδεόμενοι δια σχοινίων &πΟ τών Οποίων Εκρέμαντο κωδωνί
σκοι J_ 

1 Χ σ, 22, 6 έξ, 

2 Ι σ. 4, 15 έξ. 

s Ι σ. 4, 11 εξ. καl VI σ. 14, 7 έ'ξ. 

'' Ι σ. R, 25 έξ. 

5 ΙΙ σ. 9, 18 έξ. ίδ, καl άνωτ. σ. 161. 
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~Η &.σφάλεια του στρατοπέδου Ενισzύετο κατα ηlν διιίρκειαν τfις 

-νυκτός καi διd. τfiς τοπο{tετι1σεως φρουρών! τίδν λεγομένων «κερκίτων»: 

Οϋτως, Eνf:Q fκαστος τών ταξιαρχών ωριζε τους &:νδρας, οϊηνες 11α Εφύ

λασσον του; κοιμωμένους στρατιόηας της μονάδος των, δύναμις ·έκατΟν 

ψιλ(!η• VπΟ τΟν «όπλιτάρχην», τοΊ)ς Ο1rοίους ούτος 11J-λασσε τό μεσονύ

κτιον δι' Uλλων έκατόν, dνελriμβανε ηlν φρούρησιν του στρατοπέδου εν

δον του χάρακας, περιφερομένη εLς τΟν μεταξ\J τούtου καt τfις κατασκη

νώσεως κενΌν χf:Ορον 1 . 

Πλην δμως τών «κερκίτων» τfις νυκτΟς ύπfιρχον καL αί «βίγλαι» 

φρουροliσα.ι ήμέραν τε καl νύκτα iiξω του χάραιως. Λ.Οται διακρινόμεναι. 
εLς «Εσό)βιγλα» καl «Εξώβιγλα» συνέκειντο Εξ ακοντιστών καl τοξοτών 

πεζών. 'Εκάστη ταξιαρχία ύπεχρεοίiτο εiς τfιν κατάρτισι ν &να πέντε 

έσωβίγλων και έξωβίγλων. τα έσά)βιγλα συγκείμενα έξ δκτΟ) ανδρών 

δκαστον &φίσταντο τοϊ:! μΕν χάρακος βολ1)ν τόξου 1\ καί τι περισσότερον, 
&π' &λλΊlλων δΕ πεvtllκοντα περίπου δργυιάς. τα Εξr;)βιγλα συγκείμενα έκ 

τεσσάρων &νδρών Εκαστον, καλούμενα έντε-ίi%εν και «τετράδια», έτοπο%e

τοίiντο εlς &πόστασιν βολfις λC-&ου δ.πΟ τών Εσωβίγλων, &π' dί·.λΊlλων δΕ 

πεντ1Ίκοντα Ομοίως δργυιών. 'Αλλil και Εκ τών tππέων έξελέγοντο Cίνδρες· 

διιl η) ν φρούρησιγ toi, στρατοπέδου. Τούτων δμάδες Εξ δξ &νδρών Εκάστη 
έ·ωποitετο1Ίντο μακρότερΟ\' τών Εξωβίγλων, τfις αποστάσεως έξαρτωμέ'Vης 

έκ τής διαπλάσεως τοϋ Εδάφους, αν δηλ. Ίιτο όμαλΟν μακρότερον. 'Ενίο

τε ετοποitετούντο έ'τι πορρωτέρω φρουραl εκ τεσσάρων ίππέων έκr.ίστη 

«έξώβιγλα» Ομοίως καλούμεναι. ΕLς περίπτωσιν δμως κα{}~ -l)ν ό τόπος 

fιτο δύσβατος καl δασc()δης, 1l φρούρησις τού στρατοπέδόυ έπαφίετο ·εiς 

τσUς πεζο'\Jς μόνον, δι' ίππέων δΕ εφυλάσσοντο αί όδοi καt αύται ο1ιχi 

μακρlιν τού «&πλ1lκτου», lδίως δ' Εκείναι διr'ι tών όποίων ήτο δυνατΟν 

ό έχ1.1Jρ6ς νlι ΕπιχειρΊ']ση αlφvιδιασμόν. 'Ολίγον πρΟ τfις δύσεωςτοϋ· ήλίου 

ά'πασαι α'L φρουραl της νυκτΌς έ'πρεπε να ε'χουν καταλάβει τclς --&έσέις 

των 2 

~ο σύγγραφεUς δΕν παρέλιπε νU. διαλάβυ και περl μιιiς &κόμη Ο'Uσι(6-

δους λεπτομερείας, τής «&.πΌκιν{ισεως» του στρατού Εκ του «&πλΊ~jκτου», 

Τ1)ν ήμέραν κα-&~ 1]ν ό στρατΟς 1.1J-ι'ι Εγκατέλειπε- τΟ στρατόπεδον, αί σάλ

πιγγες 1lχουν λίαν πρωl καl Ενωρί τερον τού συν1l\1ους δίδουσαι τΟ σύν1.1Jημα 

της προετοιμασίας. Εiδικα'ι. τότε περίπολοι Εφίππων στρατιωτά1ν περιερχό

μεναι τUς όδοUς του στρατοπέδου &πηγόρευον πάσαν κίνησιν «"σαγμαρί-ων 

11 παριππαράτων». ΤΟ μέτρον &πέβλεπεν, Ο πως, διατηρουμένων κενών tών 

1 ΠΙ σ. 10, 10 έ'ξ. 
' κεψ. IV σ. 11, 17 έξ, 
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όδών, 11 κίνησις τών μαχίμων μονάδων πρΟς tΟ:.ς Εξόδους κα{}ίσtαtαι είiκο

λσς. Οί ΕπL κεφαλής τ·fίς δμπροσ&οφυλακfίς, τών πλαγιοφυλακών καL τοϊί 

«σάκα» εσπευδον εLς τiιν «κόρτην~, δπως λάβουν τας διαταγας κα'ι. τας 

ε1ιχας τοU βασιλέως, Επιστρέφοντες δΕ εις τ<lς μονάδας των άνέμενον τΟ 

σημείον τfίς Εκκιν1lσεως. Τούτο Εδίδετο δι • ένΟς δευτέρου σαλπίσματος, 

όπότε ΕξΊ'Jρχετο πρά)τη 1l έμπροσ-&οφυλακ1l, 11τις, ψ&άνουσα εLς άπόστασι ν 
βολής τόξου 11 και δύο, ϊστατο. Ήκολού-&ουν αί πλαγιοφυλακαί, αϊτινες, 

{}-άνουσαι εiς τ1)ν α1Jτiιν ι~Jς καt 1l Sμπροσ-&οφυλακ1) &πόστασιν, ϊσταντο 

~ οίως. 'Ενίρ ταύτα συνέβαινον, δ επι κεφαλής του «σάκα» &πέστελλε 
μ ' ' ' 'ξ ') - , - 'ξ ) {} - δ σ-cρατιωτικην δυναμιν προς ε ασφα ~.ισιν των νωτων των ε ε • ουσων υ-

γάμεων. 

Mf: τΟ δεύtερον Ομοίως σάλπισμα 1lρχιζεν ή διάλυσις τών σκηνών, 

-tfις &ρχής γινομένης Εκ της βασιλικής. 'Όπως f1 πρόJτη σκην1l, {'}τις {}Ο; 

ήγείρεω, Ε πρεπε να ε"ίναι 11 βασιλικΊl, οϋτω και η πρόJτη, {lτις \t&. διελύετο, 
προκειμένου νU. Εγκαταλειφiti] τΟ στρατόπεδον, προεβλέπετο ρητώς, δπως 

είναι 1l αVτ/ι. 
'Εν δ.ναμονf! τοίί τρίτου και tελευτα(ου σαλπίσματος έκκιν1lσεως, οί 

μεtαγωγικοl Εφόρtωνον τ&.ς &ποσκευάς. "Όταν δΕ τέλος τΟ τρίτον 1lχουν 
αί σάλπιγγες, ό βασιλεUς προχωρών Εν τψ μέσφ tfίς «κόρτης:t και άκο

λου-&ούμενος iJπO του στρατού, έξ1lρχετο τοϋ στρατοπέδου 1 . 

Δια τΎιν δσον δΕ τΟ δυνατΟν &ρτιωτέραν η)ρησιν τούτων, πρlν η 

&κόμη ό στρατος lξέλftτι τής (δίας χώρας, lξησκείτο τρlς καl τετράκις 

εϊς τΟ στρατοπεδεύει ν. ~Ομοίως έγίνοντο ·ασκήσεις πορείας στρατιάς 2
• 

ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ - 1. ΚΙΝΝΑΜΟΣ -Ν. ΧΩΝΙΑΤΗΣ 

~Η στρατιωτικ1) ζωfι tfΊς βυζαντινής αVτοκρατορLας έγνώρισε νέαν, 

την καl τελευταία~) &ναλαμπ1Ίν. Οί τρείς πρώτοι Εκ τής δυναστείας τών 

Κομνηνάη• ήγεμόνες ?ξησφάλισαν δια σειρας νικών &να τfιν Άσίαν καl 

τiιν ΕVρώπην τας τελευταίας δάφνας εις τΎjν στρατιωτικΊlν ίστορίαν του 

μεσαιωνικού Ε.λληνισμοϋ. CH έποχfι αϋτη, αν και διακρίνεται επι πλουσίq: 
πνευματική παραγωγΌ, οVδΕν περl τακτικfις μcί.ς παρ έδωκε. Προφανώς οί 

τρείς Κομνηνοί, άντλοUντες Εκ τcίJν ηδη μνημονευ-&εισών τfις μακεδονικfις 

δυναστείας σχετικών πηγών, κατεπολέμουν τοUς άπ' άνατολών, βορρά και 

δυσμών εχ-&ρούς. <Όσον άφορQ, είδικώς ε'ίς τα περΊ. του στραtοπέδου, αί 

σποραδικώς εLς συγχρό'Vους συγγραφείς γινόμενιιι μνείαι Επιβάλλουν να 

1 κεφ. ΙΧ. 

:ι κεφ. ΧΧΧ. 

ΕΠΕΤΗΡ!Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔQ:Ν .,f'tor; IZ1 12 
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δεz:&ώμεν, δτι πράγματι 'ίσχυαν και τότε αί αUται αρχαί, ο[αι και κtι:τιi 

τΟν 9ον- 1Οον αiώνα. Οί συγγραφείς 'Άννα Κομνην1], 'Ιωάννης Κίν

ναμος και ΝικΊlτας Χωνιάτης δμιλουν περL παρεμβολfίς, χάρακας, τάφρου 
' , 

ταφρειας. 

CH πορφυρογέννητος συγγραφε-Uς εξιστοροί1 σα τUς πράξεις τού πα

τρός της Άλεξίου Κομνηνοίi καL διαλαμβάνουσα περL τών Επιτυχιών του 
αUτοκρατορικοϋ στρατού Εναντίον τών εLς η)ν Θρiκην εlσβαλόντων Πα

τσινάκων Επάγεται: «'Επi τρισiν ούν 1lμέραις αυτού που διαναπαυσάμε
νος (δ 'Αλ. Κομνηνός), lκείitεν &πάρας καταλαμβάνει η)ν Τζουρουλόν 

σκοπΊlσας δέ, ώς χρ1) μ1) ταχέως Εκείitεν μεταστήναι, τάφρον dποχρώσα~ 
πρΟς τΟ &νατολικόJτερον μέρος τού πολιχνίου ταϊς προσούσαις αυτψ δυ

νάμεσι διορύξας, ηjν τε βασιλικ1)ν σκηηlν καί τιi.ς σκευιi.ς άπάσας ε'ίσω 

το.Jτου κατέ{}ετο, οί δέ γε Σκύftαι Επιόντες καL ούτοι •.... &γχοϋ που 
τού πολιχν(ου τούτου .... τΟν χάρακα Επήξαντο .... » 1• 

co αVτΟς αυτοκράτωρ 'Αλέξιος συνεχίζων το\Jς &γΟΟνάς του Εναντίον 

των τΎιν Θρfi,κην ληιζομέvων Πατσινάκων εφ{}ασεν εlς η)ν ΑLνον: «και 

τηνικαύτα εν &μφιρρύτφ εlσεlct'Ί-Ο)ν και παραδραμΟ)ν η)ν τοϋ δλου ποτα

μού {}έσιν καl η'ιν δλην αVtοϋ κοίτην κατασκεψάμενος έκατέρω{tεν, και 

διαγνούς, δποι τΟ στρατιωτικΟν καταitείναι βέλτιον, Επέστρεψε και δια 

της νυκτΟ; τοUς λογάδας συναγαγΟJν του στρατεύματος! τ&. κατU τΟν πο

ταμΌν καl tU τούτου παρ' έκάτερα διηγείτο, καL ώς χρ1l η~ιν α1Jριον δια- · 
Περάσαντας και ύμάς η) ν δ λ ην περιαitρησαι πεδιάδα. καi. 'ίσως ουr.. δ;δό .. 

κιμος Ον αύτΟς ύμϊν ύποδείξω τόπον φανείται, ού χρη τι'ις σκηνdς πΊlξα

σc&αι. τούτου δ8 πάσι συνδόξαντος, αUγαζούσης ήμέρας πρΟΟτος αυτΟς η1ν 
περα(αν κατέλαβε, κg&' οϋτως &παν αUt(iJ συνείπετο τΟ στρατιωτικόν. 

Καi μετιi τών λογάδων αύftις ΚατασΚΟΠΊlσας τιlς Qχ{}ας τού ΠΟταμού και 

η)ν iJπερκειμένην πεδιάδα, καt τΟν &ρέσκοντα τόπον αUηρ υποδείξας 

αυτοίς, (&γχού δΕ 1lν πολιχνίου τινΟς του ούτω σι ΧοιρηνοUς εγχωρίως επο

νομαζομένου} Εξ ένΟς μΕν μέρους εχοντος τΟν ποταμόν, Εξ Ετέρου δ8 βαλ

τώδης ίόν), ΕπεL LκανΟν Οχύρωμα καL π&σιν όμού τοίς στρατιώτuις Εφαί

νετο, -&άττον τάφρον διορύξας, &παν Εκεί τΟ στράτευμα κατατίc&ησιν.» 2. 

Ώς καl έ:τερον χωρίον μαρτυρεί, δ 'Αλέξιος, dκολου&ών προφανώς 

την ρητΎιν υπόδειξιν τών τακτικων περί προτιμ1]σεως πρΟς στρατοπέδευ

σιν χωρ(ου φυσικω·ς Οχυρού, εLς έτέραν Εναντίον τών Πατσ~νάκων όμοίως 

δκστρατείαν καταλύει παρd τclς Gχc&ας ποταμού. Οϋτως: «dναζέσας πρΟς 

μάχην καl η)ν ΣιδηριΊν με τα τών ταγμάτων δι~λ{tΟΟν τΟν χάρακα περl τfιν 

1 ''Α '\' '\' α Κ ο μ'\' η '\' ή, Άλε'ςιάς, VII, 11, τ. 1 σ. 260, f:κδ. Α. Reifferscheid, 
11 Α\ιτόitι, VIII, 3, τ. 2 σ. 8 έξ. 
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Β τζίναν Επήξατο· ποταμΟς δΕ ούτος απΟ τιΟν παρακειμένων ορω·ν Qέων 
ι . τi:} δ8 μετ' αυηlν παρά τινα ποταμΟν ερχεται άγχοϋ τfις Δρίστρας 

.~Ί~ν.τα ~αi ώσει σταδίους ε'ίκοσι πρΟς τοίς τέσσαρσιν άπέχοντα κάκείσε 
ρε , , " ' ι Κ ' ') ' 'Α1 'ξ ' σκευι'ις κατα-&εμενος τον χαρακα πηγνυται. » . αι πα ~.ι ν ο ,ε ιος 
τας , ) - Β .. , δ , , ,, λftίin• Εναντίον τοϋ τi'ιν Λαρισσαν πο .ιορκουντος οιμουν ου εισ-
επε<:.ε , c , , _Q , ) 

ηλ&εν εlς Θεσσαλ(αν « ••• Εκε~&εν ~Ε κα_:αλαβω~ ετ~ραν ,αυvις κωμοπ~ ,.ι ν 
Παλαβίτζαν συν1l&ως καλουμενην, αγχου που του ουτωσι πως ~αλουμε'\ου 
nοταμοϋ t ρέοντ-ος διακειμένην, τ1)ν σκ'ην1}ν κατέ{}ετο, άποχρών:α τ~φρον 
διορύξας ... l) 2 • 'Επίσης τέλος δ· Αλέξιος στρατεύων εϊς Μακεδονιαν εν αν-
, ν τού Βασιλακίου κατέφυγε πρΟς στρατοπέδευσιν εlς φυσικώς &.σφαλfι 

τιο , ~β' , 
χώρον ε-ίιρισκόμενον μεταξU τfις παλαιάς καl χαραδρωδους απο ασης κοι-

της τού 'Αξιοϋ καl τfις νέας:~. 
Καl Επi Κομνηνών δ στρατΌς προβαίνων εiς ηlν διU: πολιορκίας Εκ

πόρ{Jησιν Εχ-&ρικfις πόλεως d)φειλεν, cf.κολου-&δ'Jν παλαιόν δίδαγμα τό'J'\' τα
κτικών, να δχυρωc&fι εlς στρατόπεδον, τΟ Οποίον Εκεί πλησίον -&' άνfJγει
ρεν. Οϋtως ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Κομνηνός, στρατεύων Ε'Vαντίον tά)ν 
Τούρκων τfις Μ. 'Ασίας, «ΕπειδΊ'ι τε πόλεως &γχού Φιλαδελφείας Ύιν, α υ
τΟς μεν αυτή που χάρακα περιβαλι~)ν Εστρατοπεδεύετο .•. » 4

• co αUτΟς 
c:βασιλεUς εϊς ηlν Κιλίκων παρελ-&ιl)ν Μοψουεστίαν τε είλε, καl ΤαρσΟ"ίi 
και 'Αδάνης περι γεγονΟ)ς πρΟ 'Α-ναζάρβου tΟν χάρακα πΎιγνυται» 5

. 

Παρd τοϋ 'Ιωάννου Κιννάμου 6 πληροφορούμεiJα, ϋτι καi Επl τών 
ήμερών του 'ίσχυον παριl τίρ βυζαντινψ στρατίρ αί περl σαλπίσματος 
μ8 τΎιν Επέλευσιν τfις νυκτΌς διατάξεις τών τακηκών, Cι.λλιl με ίδιά
ζουσαν Εννοιαν, τfις όποίας, δσον τοUλάχιστον fιδυν1l-&ημεν να Εξακριβώ
σωμεν οUδεμία μνεία γίνεται εlς τα τακτικά Οϋτως Επεκράτει, Οσάκις ό 
στρατδς δ)δευεν εϊς πόλεμον καl «ε'ϊπου διατριβfιν ποιεϊσ-&αι χρεffiν τΟν 
στρατόν, σάλπιγγα τfις ημέρας &λαλάζειν δψέ, καL σύν-θ-ημα τούtο τοΙς 
πλ1]itεσι γίνεται τού καl τiιν έξης πρΟς εκείνφ διακαρτερ·1lσειν τψ χώρφ». 
ΤΟ Eitoς τούτο Εχρησίμευσεν &ς τέχνασμα εlς τΟν Ίωάννην ΚομνηνΟν 
στρατεύοντα Εναντίον των Σλάβων της Δαλματίας. ~ο αυτοκράτωρ εύρε
-&εlς α'ίφνης Εστρατοπεδευμένος οUχι μακρcΊ.ν τoii στρατοπέδου t"ών &ν
τιπάλων διέταξε τΟ Εσπέρας νιl σαλπίσουν πεποιitώς, Οτι oL εκεί πλη
σίο·, Εστρατοπεδευμένοι Εχ&ροί, Εν γνό)σει τελούντες τfις σημασίας τοi:, 

ι Αύτό{Ι-ι, VII, 3, τ. 1 σ. :>.33. 
:ι Αύτόi1ι, V, 5, τ. 1 σ. 169. 
3 Αύτό-&ι, Ι, 7, τ. 1 σ. 4, 28 έξ. 
4. Αύτό'fiι, Ι, 7 σ. 16. Πβ. καl IV, 9 σ. 148-149 καt 154. 
5 Α ι'ηό{}ι, πι 7 σ. 106. 
6 'Ι ω. Κ ι ν'\' ά μ ο υ, '!στορ. Ι, 2 σ. 51 fκδ. Βό'\''\'ης. 
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τοιούτου σαλπίσματα:;;, {tc! έπίστευον, δη ηΊν έπομένην {}(ι παρέμ.:;νον ~t 

Βυζαντινοl. εiς ηΊν {}έσιν των. Παραλλl'ιλως δμως κατέστησε ν εlς tO'Uς -ύ:ιτ• 

α.UtΟν γνωστUς τU.ς πραγματικc'tς σκέψεις του. Πράγματι δΕ ό κατα τi}ν 

έπομένην πρωLαν διενεργη{}εiς έναντίον τών Δαλματών αlφνιδιασμΟς 

επέτυχε Πλ Ί)ρως. 

'ΎπΟ του Νικ1]τα Χωνιάτου Εξαίρεται μεταξlι U.λλων προσόντων του 

α{,τοκράτορος Μανου1~1λ Κομνηνού καL τΟ δτι «σUν κόσμφ καL τάξει τους 

στα{tμοl!ς ό βασιλεi'ς ετt{}ετο, βάλλων χάρακας» 1• 

'Ίσως δΕν στερείται γενικf}ς δια την τότΈ δλην στρατιωτικi]ν κατά~ 

στασιν σημασίας συμβ&.ν τijς βασιλείας Ίσαακίου 'Αγγέλου (1185-1195), 
&ναγόμενον εiς το·Uς &γώνας τοϋ Βυζαντίου Εναντίον τίδν UπΟ τους 

&δελφοiις Πέτρον καL 'Ασιiν dποσtαtηαάντων Βλάχων καl. Βουλγάρων 

καl. τΟ Οποίον μάς διέσωσεν ό Νικ1Ίτας Χωνιάτης 2 • ~a αυτοκράτωρ 

'Ισαάκιος δπελ{}c!η• Εναντίον τάη• ΕπαναστατδJν τού Αϊμου κατέβα

λεν αυτούς. Έφαρμόσα~ δΕ σκληρU. αντίποινα «εLς π.λατύτεροv μάλ

λον Επήρε τοUς βαρβάρους καtU ~Ρωμαίων μυκτήρα καl. πλειόνως f}ρ

ρένωσεν». ΈνQ) δΕ δ αυτοκράtωρ εl.σ{ιρχετο εLς nlν πρωτεύουσαν, ό Πέ

τρος και δ Άσαν διέβησαν Εκ νέου τΟν Δούναβιν, πέραν τού Οποίου εί

χαν διαφύγει, τυχόντες δμο{}ύμου καi -&ερμf}ς Εκ μέρους των Οπαδών των 

Βουλγάρων "ι.αl Βλάχων ύποδοχf}ς. ΤΟ ΕπανηστατικΟν κίνημα Ελαβε τα

χέως διαστάσεις και ό α·Utοκράτωρ Εσπευσε να άποστείλη τclς άναγκαι

ούσας πρΟς καταστολ1)ν δυνάμεις ΊJπΟ τΟν itείόν τοι: σεβαστοκρ(fτορα 

Ίωάννην. Τοϊίτον, Ciν και Εσχεν &ξιολόγους Επιτυχίας, &.νεκάλεσεν \Jπο

πτευόμ.ενος «βασιλειάν», τfιν δΕ d.ρχηγίαν τού σtρατοϋ εvεπισtεύ-&η εLς 

τΟν καίσαρα Ίωάννην Καντακουζηνόν, γαμβρΟν €π' &δελψ6. ΕLς tO ση

μείον τούτο ό κώδιξ Β πληρέστερΩν παρα{}έτει τα τής αποτυχίας 

τοϊi νέου στραtηγού και τιl α'ίτια. "Ο Καντακουζηνός ων d.νδρεΙος καL 

δόκιμος εLς tι.l πολεμικα &πέδειξεν ύπερβολικ1lν αυτοπεποί.-&ησιν. <'Q{}εv 

«τους βαρβάρους ό καίσαρ &κούων Εν ()ρεσι διάγει ν και μΊ) εtς τΟν κάμπον 

κατέρχεσ{}αι, μ1~1 διαλογισάμενος δτι διU τ1)ν α1ιη7ηι &νriπαυσιν καL dσφά

λειαν Εν τοΙς τοιcη)τοις εύρίσκονtαι δρεσιν, &λλU.. δειλ(αν τοί!το κρίνας 

αυτών, μέσον το·U κάμπο·υ Εποίει τα α1Jτου κατουyοτόπια, μ1]τε φυλακdς 

lχwν &κριβεϊς 1} βίγ?.ας, μ1]τε μ'Ι~Jν βάλλων χάρακα. νυκτΟς ο·Όν αυτφ οί 
βάρβαροι Επιίtέμενοι, μόλις α.UtΟς διασι6ζεται .... νικη-&έντων ο·Uν ου
τω tών <Ρωμαίων καi φευγόντων ήρπάγησαν παρι1 τών βαρβάρων αί κα

τοίίνcιι α{ηών ,'>. 

1 'Ιστορία, σ. 231, fκδ. Βόν,•ης. Ό κώδιξ Β παρέχει «χάQακας βάλλων καt τα 
κ α τ ο υ ν ο τ ό π ι α εμμέτρως ποιούμενος ••.. i), 

~ "Ε·γ{)-' &νωτ. σ. 485 έξ. καl 489. 

Περt άπλήκτου. ιsι 

ΨΕΥΔΟΚQΔΙΝΟΥ, ΠΕΡΙ TQN ΟΦΦΙΚΙΑΛΙQΝ 

'Αφ' ή ς δ μ ως Ίl Κωνσταντι νούπολις 1\λλαξε διcΊ. πρώτην~ φορ~ν κύ-
(1 9:0±) 1'] βυζαντιν11 αυτοκρατορία Ε'λαβεν Ε'ναντι τών εχ·-&ρων της 

ριον ;..ι ' -

{}έσιν &ποκλειστικώς &μυντικ1)ν. Αί μετακιν1)σεις μ~γ~λ~ν στραt:ωτι:Ο:ν 

δ , 'ιιεων του παλαιου καιροί! περιωρίσ-ι<tησαν εiς το ελαχιστον, η δε α-
V' α, ~ ' δ , - ~ ' 

') εια tf]ς χόJρας: Εναντίον τών §χ{}ρών, επετευχ{}η ια tης οχυρωσεως 
aφα • • , - , 
, α'ιρ'''ν {}έσεων. Τι.l άνιL πάσαν χαράδρα ν καl ϋψωμ.α μακραν tων πο-
επικ β ) - ) Ε' ' 
) , φρούρια &πετέλουv τΟ Ενδιαίτημα των προφυλακών ( ι γ .. ων. ις την 
,ε ω' , , , β_ , ζ 
, , άιιυντικ1)ν πολιτικηv λοιπΟν τοU Βυζαντιου πρεπει ακρι ως να η

νεα'\ , ( ~ , 
-&1 11 ΕξιΊγησις του μεγάλου &ρι{}μου κάστρων τf}ς Φραγκοκρατ ας, ουχι 

t1] ] ' , ' ' 'λ) ' ' 
δ ' ιόνον εLς ηlν &.νάπτυξιν τfις φεουδαρχιας ανα τας ε .,ηνικας χωρας, 
ε ~ , , , - , 

ώ,.. γενικόJς πιστεύεται. 'Επεκράτησε πλεον το συστημα των μονιμων 

'='ουρών τών κάστρων, δπου Ε πι πλέον π&.σα μετακινουμένη μεγαλυτέρα 
φρ "<, , Ο" ~ , 
στ ατιωtικ1) δύναμις κατU προτίμησιν εζητει καταφυγιον. υτως επισης, 

0 
ρμίζω πρέπει νCι. έρμηνευ{}ίi {) λίαν άραι&. ύπΟ τών συγγραφέων, έξιστο-

ν ' , , 'δ 
ρούντων πολεμικα γεγονότα τfjς ε1tσχfjς tων, μνεια περι στρατοπε ου 

(άπλ1Ίκτου) κλπ., ώς toίito γ(νεtαι ε\.ς παλαιοτέρου; συγγραφείς. _ 
τα στρατιωτικα πρά.γματα οVχ 1ltτον ύπέσtησαν tfιv Επίδρασι'V των 

φράγκων. ΜεταξiJ aλλων το στραtόπεδον (χάραξ), &ποβαλον to παλαιό
'tερον Ονομα απληκτον, προσέλαβε τΟ φραγκικής προελεύσεως κατούνα, 
εξ ού καi. tO κατουνοτόπιον. 

Περi «κατουνοτοπίου~ λοιπΟν γίνεται λόγος εLς τΟ ύπ() τΟν_ τίτλ~ν 
cΠερι tfις Εν τό) φοσσ(itφ του μεγάλου δομεστ(κου ύπηρεσίας, του μεγα
λου δρουγγαρίου τfις βlγλη;, του επι στρατου και του μεγάλο,υ άδνουμι~
στοϋ» ιστ' κεφ. τού Κωδινuύ 1.c0 ΚωδινΟς συ·ντάσσων τΟ πρωτόκολλον της 
ζωfις τών ανακτόρων καηJ. τΟν 14ον αΊ.ώνα και έπεκtεινόμενος ε\..ς τα tfις 
έ{}ιμοτυπίας δν τψ στραtοπέδφ, όσάκις παρίσtαtο ό αϋτοκράτωρ, παρα
σύρεται καl μάς παρέχει τdς τελευταίας εLδ1)σεις περl τών κ α τα τiιν στρα
τοπέδευσιν ισχυόντων. Κατα to\Jς τελευταίους αLώνας tού Βυζαντ(ου αί 
έσωτερικαl. ιJ:νωμαλίαι, αί αλλεπάλληλοι ύφαρπαγαι τού '11-ρόνου, 11 Ελλει
ψις Εμπισtοσύνης άπέναντι και tόJν στενωtέρων συγγενών, f}νάγκαζ~ν 
τοiις αϋtοκράτορας νιJ. μ1) &.πομακρύνωντω, εi δυνατ0ν ο1Jδέποτε, :,ης 
πρωτευούσης. ToiJς πολέμους διεξήγον δι~ tοί! μ~γάλου ~ομεστίκο,υ, ~σ
tις προ'ίσταtο πλέον μονίμως του στρατευματος. Η Χ.αtασ~ασις δε αυτη 
είχε τόσον στα{}εροποιηΊΊ-f}, &σtε ό μέγας δομέστικος είχε tην Jtρωτοβου-

~ ι ' 0\ c ~ ' ευρίσκετο 2 
λ(αν ακομη και αν ο αυtοκρατωρ παρ ... . 

1 Περt των Οφφικιαλίων του παλατίου Κωγσταντιγουπόλεως καt τώ'\' όφφι
κίω·ν τf]ς Μ. 'Εκκλησίας, σ. 83-85, iκδ. Βόνγης. 

:ι ΑVτό-&ι, σ. 83, 7 έξ. Περi. του -&εσμού τοϋ' μεy. δομ. ϊδ. αtιτό-&ι! σ. Η, 8 έξ. 
~8 έξ. 
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Αί σχετικαi. πληροφορίαι μΕ τΟ 1.'tέμα μας είναι δλίγαι, δ.ναφερόμε
ναι μόνον εLς τ1)ν άναζ1lτησιν τού καταλλJ1/,ου πρUς στρατοπέδευσιν χό;_· 

' , ' 
ρου, την εκεί Cίφιξιν τού στρατοί:i καi την Εγκατάστασιν φρουρών. 'Άξιον 
σημειuΊσεως ε Τ ναι, δ τι ουδεμία μνεία χάρακος καl Εσωτερικfις διατάξεως γί
νεται. Πάντως tιi παρεχόμενα στοιχFία μίiς κα{}ιστοϊ:ν προφανείς τd.ς 
έπελι}ούσας μεταβολάς.eΟ στρατύς, δδεύων ύπΩ τUς διαταγΟ:ς τού μεγάλου 
δομεστίκου, ήτο ενίοτε Ίlναγκασμένος να καταλύση εLς αναπεπταμένον 
χώρον έκτΟς πόλεως 1} φρουρίου. ΕLς τ1)ν περίπτωσιν ταύτη ν άρμόδιος 
έπl τούτφ &ξιωματικΟς «ό ~πl τού σtρατοϋ>> 1 λεγόμενος προαπ{ιρχετο 
ε'Lς &ναζ{ιτησιν τoli καταλλ1]λου πρΟς στρατοπέδευσιν τόπου, τοϊi κκατου~ 
νοτοπίου~ λεγομένου. Την τελικiιν δμως περl τfjς καταλληλότητας τούτου 
γνώμην Επεφύλασσεν ό μέγας δομέστικος δι' έαυτόν. Δυστυχώς τα γνωρί~ 
σματα, τα όποία τιSπος τις Επρεπε νU. συγκεντρώνη δπως κρι-3-ύ κατάλ
ληλος και τα ό'Γ[οία τα παλαιιl τακτικ&. ΕπιμελcΟς &.ναφέροuν, δεν παρα
δίδΟνται ύπΟ τοϋ Κωδι νοϋ. Φρονοiiμεν, δ τι, Επειδ1l αt άρχαl τfjς πολεμι
κfjς τέχνης δεν μετεβλΊl1Ι}ησαΥ καl δ11 Εφ' δσον τα δπλα Εμε,·ον τc'ι αύτά, 
τα αυτα -3-α 'ίσχυαν καl κατα τΟν 14ο,, αl.όJνα. ~ο 4'f:πl του στρατοϋ» 
άντιστοιχεί πρΟς τΟν μ1~ινσωρα καl μηνσουράτωρα, με τ1)v διαφοράν, δτι η 
δικαιοδοσία του περιορίζεται μόνον ε'tς τ1~1ν ύπόδειξι ν τού καταλλ 1lλου 
χόJρου. ΤΟν καίtορισμΟν τfjς 1Ι}έσεως ένΟς έκάστου ηι1lμuτος (φλαμμούλου) 
fφύλασσε καl :τcάλιν δι' έαυτΟν ό μέγας δομέστικος 2, Εργασία 11τις, ώς 
ε'ίδομεν, άΥfjκεν όμοίως εlς τους μΊ}νσωρdς:: κrιi μηνσουράτωρας. Του 
κατουνοτοπίου Εκλεγέντος, έκάστη στρατιωτικ1l μονας κατελriμβανε η)ν 
{}έσιν η)ν Οποίαν ό μ. δομέστικος κω~cόριζεν, &παγορευομένου πρότερΟΥ 
αiιστηρώς &Πως oL Ciνδρες dφιππεύσουν 1j dπο-&έσουν ·τα δπλα 3, (Η dσφά
λεια της κατασκηνcΔσεως Ε.παφίετο, κατr.l τΟν Κωδινόν, είς τ<iς Εγκαitι
σταμένας βίγλας 1lμερινάς τε καi νυκτερινάς. Ti]v ύπηρεσ(αν ταύτην άνέ
{}ετεν δ μ. δομέστικος εlς εLδικΟν &ξιωματικόν, τΟν ΕπL «t1)ς βίγλης μέγαν 
δρουγγάριον)) λεγόμενον, 015τος, πριν 11 &.κόμη τΟ στράτευμα καταλύση, 
&.π1lρχετο πρΟς Εγκατάστασιν τoii «1lμεροβιγλίου», τών φρουρcΟν δηλ. 
τής ήμέρας, εlς {}έσεις τUς Οποίας δ μ. δομέστικος {}U ύπεδείκνυε. ΤΟ 
«fJμεροβίγλιον)) &νετί{}ετο εlς Ε.λαφρώς μΕ τόξα (Οπλισμένους στρατιώτας. 
Κα τα τΟ δειλινΟν ό αϋτΟς μέγας δρουγγάριος &.περχόμενος πρΟς το1Jς δια 
τας βίγλας τ·ης νυκτΟς δρισ1Ι}έντας διέτασσε νU. έτοιμασ1Ι}οiiν καl να 
δώσουν τροφην εlς τους ϊππους, λέγων Επι λέξει : «&:ρχοντεςΙ έτοιμά-

ι Αύτό-&ι, σ. 10 καί 23. 
2 Αύτό-&ι. σ. 88-84. 
:ι .6-ύτό~ι, σ, 84, 2 έξ. 
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σ{}ητε, δειπν1Ίσατε, καi δότε τροφ1lν τοίς ϊπποις». eH τελευταία φράσις 
φαίνεται, αν &φορζi μόνον εlς τους Επl κεφαλης τών τμημύ.των τών 

πρΟς νυκτεριν'Ι~Jν φρουρό.ν Εκλεγέντων 1} γενικώς δηλοί δτι 1l φρουρU τiiς 
νvκτΟς διενηργείτο ύπΟ ίππέων μόνον. Πάντως σαφώς &ναγράφεται, δτι 

oL τοξόται φρουροι τής Ίlμέρας «Ο'Μαμώς κατα την νύκτα βιγλίζουσι)). 

'Επελ-&ούσης τής στιγμης δ δρουγγάριος τiiς βίγλης όJδllγει τοUς νυκτο

φρουροUς €κτ0ς τοϋ στρατοπέδου καt .Ετασσεν εlς τιJ.ς καταλλ1lλους -&έ

σεις.-Τ1)ν τελευταίαν ταύτην έργασίαν έτέλει όσάκις τούτο εϋρισκεν 

ά·vαγκαίον αϋτΟς δ μ. δομέστικος.- ΚατU. την διάρκειαν τής νυκτΟς ό 

αϋτΟς μ. δρουγγάριος τfiς βίγλης ήτο επιφορτισμένος με η1ν παρακολού

{}ησιν (ε'φοδον) τών φρουρών 1• Τ1)ς ύποχρεώσεως νυκτερινής φρουριiς 

οϋδεlς ηΟν &ξιωματικών μετα τών ύπ~ αύτΟν &νδρών &.πηλλάσσετο, μηδ' 

αύτών τών υ ίών τού αϋτοκράτορος Εξαιρουμένων%. 

'Επικειμένης τfjς Εκκιν1lσεως~ τΟ πρΟς τοϋτο σάλπισμα έδίδετο εκ τfίς 

σκηνfις του μ. δομεστίκου, &κόμη καt έν tι περιπτcδσει ό βασιλεUς παρ ευ

ρίσκετο.- ι ο λόγος Ε.ξετέftη &νωτέρω.-'Όχι δΕ μόνον τοϋτο, &λλ<i και 

τΟ δλον παράγγελμα τής παρατάξεως έκράτει ό μ. δομέστικος, τοϋ βασι

λέως περιοριζομένου·να (Επικρίνη» την δλην κατάστασιν. Ήχ1lσαντος τοϋ 

σαλπίσματος τής έκκιν1lσεως, ούδενΟς <<&:ρχοντος)) τΟ φλάμμουλον έπε

τρέπε·tο ν' &1'απετασ-&] πρΟ του βασιλικού. Έξαίρεσιν πάλιν &πετέλει τΟ 

τού μ. δομεστίκου, δικαιουμένου ν' άναπετάστι τούτο καl πρΟ του βασιλι

κού 3 • 

* * * 

Κατα τ1'τν Εκ-&εσιν τcΟν περι στρατοπέδου Ί"JκολουftΊlσαμεν τ1Ίν χρο
νολογικΎιν τάξιν τών σχετικcϊ)ν πηγών. co τρόπος ο.Οτος, κα(τοι Ciχαρις 
προεκρί-&η, κα-&όσον οϋτω κα,%σταται δυναηl ή παρακολού{}·ησις τής Εξ

ελίξεως καi τής ίστορίας του δλου ζη~11ματος, παρεχομένης συνάμα μιU:ς 

εlκόνος τfjς σχετικής στρατιωτικής φιλολογίας tGJν Βυζαντινών. ~Ελπίζο

μεν, εξ Οσων &.νωτέρω παρετέ-&ησαν, Οτι ό &.ναγνόJστης -&α δυνη1.Ι}ij να 
εΊσέλftη εlς -cδ.ς λεπτομερείας τrΟν περι στρατοπέδου, σημαντικού κεφα,. 

λαίου τής στρατηγικής τέχνης, lσχυόντων. Έντεύ-&εν κα{}ίσταται φανε

ρόν, ό'τι τα περl στρατοπέδου διδάγματα τών CΕλλ{jνων και τών Ρωμαίων 

είναι κατ' ΕξοχΊ)ν Εκείνα τα όποία &.νεσ·ύροντΌ εlς η)ν έπιφάνεω;ν, όσά

κις τα στρατιωτικα πράγματα του Βυζαντίου διΊlρχονtο κρίσιν. 

ι Αύτό-&ι, σ. 84. 
i: Α'\Jτό#ι, σ. 85 ~;ξ, 
3 Αύτό{}ι, σ. 83, 8 έξ. 
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Ή Εμμοη) αϋτη δΕν Ε.νέχει ποσώς τtιν έ'ννοιαν ciδυναμίας πρΟς dνα
ζJ1~ησιν κ~i. &.νεύ~εσιν_ νέων με-&όδων, κα-&όσον Cί.λλως τε, διαρκοUνiος 
του μακραιωνος βιου της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ουδεμία fπfιλ&ε ρι
ζικiι μεταβολfι εiς η)ν τέχνην τοίi πολέμου. 'Εν χρ1lσει παρέμεναν τα &γ
χέμαχα Οπλα, δ δΕ πόλεμος Εκρίνετο εLς συγκρούσεις Εκ του συσιάδην 
Ουχ ήττον δμως, ό,τιδΊlποτε rΛ έκ(iστοτε παρουσιαζόμεναι νέαι συν-&fΊκα~ 
Επέβαλλαν, &.vεζητείτο καi. &νευρίσκεtο. Οϋτω τU. μόνιμα κατU μfjκος τών 
σtρατιωτικώv όδών στρατόπεδα είναι Επινόησις βυζαντιν1Ί. 'Επίσης ή 
έσωτερικ1) διαχάραξις του στρατοπέδου προσηρμόζετο πρΟς η)ν έκάστοτέ 
συγκρότησιν toii στρατεύματος, 11tις δΕν παρέμενε πάντοτε 1Ί αUηΊ. "0-, 
ταν, ώς γνωστόν, αι βαρβα.ρικαL ΟρδαL fφιπποι καt έλαφρώς ώπλισμέναι 
εlσέβαλοv εις τΟ κράτο; τή; Κωνσταντινουπόλεως, τοUτο &ναπροσαρμο
σΊ<tΕν ηUξησε τΟν &ρι-&μΟν τώv Ελαφρώς (~_Jπλισμένων l.ππέων κα-t 8μεί
ωσε τΟν τών :τι:εζ(Ον. 'Αλλd τότε και τό ΕσωτερικΌν τοϋ στρατοπέδου 
διερρυ{}μίσ{}η &ναλόγως. Καl είς δ, τι δ' &φορ(k εϊς η) ν &σφάλειαν τοϋ 
στρατοπέδου Παρουσιάζει αϋτη νέα. (i'ινωστα Ιιέχοι τότε στοιχεία Jy ε'ι. 

I ,. •~ " 1 ':> 

ναι οί κωδωvίσκοι, ol. ποδοΧλάσται, 1) κατc'i μήκος του χάρακος πρΟς τΟ 
έσωτερικΟν τοϋ στρατοπέδου παράταξις τών άμαξώv, 1l Ενίσχυσις τ11ς 
αμύνης τών πυλών διΟ: διορύξεως tάφρου και &νεγέρσεως χάρακος κdλ. 

Γ. ΚΟΛΙΑΣ 

ΚΥΒΟΜΑΝΤΕΙΑ 

Εtς χείρας του εκ Μικράς 'Ασίας &ρχιτέκτονος κ Λ. Σ. Λαζαρίδου 1 

εύρίσκετο κώδιξ περιέχων διάφορα κείμενα dναφερόμενα ~Lς η1ν dστρο
λογίαν καl εις διάφορα ε'ίδη μαντείας. 

·ο κώδιξ ο-δ τος, Εστερημένος περικαλύμματος 2 , εΙ ναι χαρtψος, σχ{Ι

ματος 0,2ΟΧ0,29, 1lρι{}μημένος κατδ. σελίδας καi. Εγράφη ~πΟ Lδιώτου τι

νός, δστις, f.νδιαφερόμενος διιJ. τfιν μαντικΊ)ν, dνtέγραψε διάφορα σχετι

κδ, κείμενα, 8γκαταλείπων καl σελίδα; κενCις εν τiρ μέσψ tοϋ κώδικος, 

Ίiχων, 'ίσως, lιπ' Οψιν του ν' &ντιγράψτι εν αUταίς και Cί.λλα κείμενα} Uτινα 

δΕν τψ 1)σαν πρόχειρα. 

Τίς ό αντιγράφων δΕν &ναφiρεται. Πάντως ητο γνώστης καl τfις 

tουρκικfiς γλώσσης, διότι εν τψ κόJδικι εύρίσκομεν και κείμενα είς t'}lν 

·ωυρκικ1)ν γλώσσαν γεγραμμένα δι' έλληνικών χαρακηlρων καi. αναφερό

μενα εlς την &στρολογίαν. 

·ο κώδιξ, αν κρίντι τις εκ τής γλώσσης, τ:fις γραφής και Ί.δίως εκ κει

μένου περιεχομένου εν αUtψ, φαίνετ:αι Οτι έγράφη μεtU: τα τέλη τού 
ιsου αlώνος 3 . 

'Εν ταίς σελίσι 1-17 ό κώδιξ περιέχει κείμενον &ναφερόμενον είς 

1 Ό κάτοχος του κώδικος μοl. έπέτρεψε κατό. τΟ Ετος 1936 νΟ.. μελετήσω τό 

χειρόγραφο·ν &ρας μόνον τινάς. Έκ τούτου '~l πρόf!'εσίς μου νό. λάβω, fστω καΙ. 

μιάς μό·νης σελίδος φωτοτυπία·ν, ύπήρ'ςεν &δύ·νατος. 'Ολίγον μειό. την υπ· fμοϋ με

λέτψι ό Κ- Σ. Λαζαρίδης μετψκησεν εις Μαr.εδο·νCα'\•, δπου, ώς μαν-θ'ά'\•ω, &πέf.Ι·α

νε, κατόπιν δυστυχήματος, έν Θεσσαλονίκη. 

2 •Ένεκα της έλλείψεως ταύτης καl έκ τής υγρασίας, λέξεις τινε; έν ταϊς 

πρώταις σελίσι !iχουσιν &ποσβεσ6η. Ταύτας συμπληρώ καl τοποitετώ έ'\•τΟς < >· 
' 'F.ν σ. 41 τοϋ ήμετέρου κώδικας άναγινώσκομεν τΟ·ν άκόλου{}ον τίτλον έ:νΟς 

μετ{~γραφομένου κειμένου «Καλαντάριον παντοτι·νΟ'\' Ίiτοι προγνωστικΟν μεταφρα

σf.Ι-εν ποτδ έ-.ι τfjς οι'ιγγρικής γλώττης εiς ηlν 1iμετέρα·ν άπλήν διάλεκτον παρά τινος 

ιiνωνύμου. Niiν πρώτον έ'ξεδόitη δι' έξόδω·ν καl δαπάναις τοiί έvτιμοτάτου καl χρη

σιμοτάτου Εν Πραγματευτα'ίς 'Αρίστου Κυρίου Κυρίου Κωνσταντίνου τού Παναι

δεσιμωτάτου ίερέως Έμμανουηλ Μενελικίου [τΟ χ. γράφει Έλλενικίου] τοϋ ποτδ 

οiκονόμου τfjς α-δτής πόλεως Μελενίκου χρηματίσα.ντος. Έν Λειψί~ τijς Σαξωνίας. 

'Εν έτει 1767.». 
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tiιν :,ωβομαντείαν. Έκ τfiς ρίψεως τριών ?tύβων ό Ciν-&ρωπος &ποτρέπε
ται η προτρέπεtαι νΟ: πράξη11 Οχι, Εκείνο δι' a !iρριψε tΟ1Jτους. 

Είπαν Οτι ό κώδιξ έγράφη κατri τΟ τέλος του 18ου αUίJνος, φρονώ ση 
μως δτι τΟ έν αυτφ καταγραφόμενον κείμενον, ουχι γλωσσικf7ις, &λλQ. 
πραγμαηκώς, dντιγράφει παλαιότερον, και δη Βυζαντινόν, συμπεραίνω 
δf τούτο έκ τΊjς έν αυτφ μνείας ούχi. δύο κύβων, ώς γ(νεται σllμερον, 
&.λλU. τριών, οUς κυβεύοντες Ερριπτον ου μόνον o'L &ρχαίοι, άλλα καi. οί 
Βυζαντινοί. 

<Ότι δΕ και τΟν &ρzαϊον τρόπον τής κυβομαντείας 1 ύποδεικνύει τΟ 
1lμέτερον κείμενον, φαίνεται έκ τοϋ δτι έν αύτ(Q γ(νεται λόγος περL 56 
περιπτώσεων ρίψεως τώv κύβων καL ταυταρ(-&μων dπανη1σεων 2, <Ως dκρι
βώς έγίνετο και παρ' &ρχαίοις. CΩ? δΕ παρ' &ρχαίοις αί &πανηlσεις Ελαμ
βάνοντο εξ 'Ομηρικών στίχων, π. χ, <εγβ (δηλαδη η περίπτωσις 5, 3, 
2), μ1]ποτε τfίς εi\νfίς Επιβ1]μεναι 1]δε μιγfίναι>> ('Ομ1]ρου 'Ιλιaς Θ, 133), 
οϋτω και έν tc'ρ ήμεtέρcρ κειμένcρ αί &παντ1lσεις 3 συνοδεύονται ύπΟ λέ· 
ξεων και στίχων Εκ τών ψαλμ{jjν, σχετιζομένων πως πρΟς α1Jτάς 4 • Είναι 
δηλαδiι ό τρόπος ούτος τfις μαντικfις παρόμοιός πως πρΟς είδός tt &ρχαίας 
ί>αψφδομα ντείας '. 

<Όπως Ci·v δχη, τΟ κείμενον μάς ύποδεικνύει πώς {}d έγίνετο καtd 

1 Περl τfjς κιιβομαντείας έν τfί ιlρχαιότητι βλ. C h. D a r e m b e r g- S a n
g l i ο, Dictionnaire des antiqnites grecque~ et Romaines. Parίs, 1892. Τόμ. ΠΙ έν 
λ. Divinatio, σ. 3ot-302. Α. Β ο η c h e- L e c 1 e r c q, Histoire de la divination 
dans 1'antiquite. Paris, 1879. Τόμ. Ι, σ. 191. Ρ a η 1 y- W i s s 0 ν.' a, Rea1 Ency
clop8.die. Τόμ. 27 (1928), έν λ. Mantike, στ. 1286. Πλείονα έν τψ αότψ Εργφ f;γ 
Snpplement Band IV {19::4) στ. 51-55 έν λ. Astragalomanteί;.ι, 

2 Έν τψ {ηιετέρφ κεψένrρ έλλείπει 1i περίπτωσις δ, il, 1, ενψ ή περίπτωσις 3, 
3, 1 κακώς- έγράφη ε" τφ ιlρι{Ι·μφ 43 &ντl τοϋ 49. 

! ΕΤς πάπυρος τοί:Ί 3ου μ. Χ αtώ,•ος {C. '1,"\i e s s e 1 y, Densch. Akad. \Vien. 
XLII (1893) 2 abh. σ. 1 και έξης) περιέ.χων κείμενον κυβομαντείας μάς παρέχει τό.ς 
Ολίγας λεπτομερείας περi τούτου τοϋ ε'ίδους της μα·ντικης έν τη &.ρχαιότητι. Βλ. 
Ρ a u 1 Υ- W i s s ο w a, R. Ε. Supplenιent Band Ι\! στ. 54-55, 

Πρόσ~ες δ' Οτι έν τψ 1iμετέρφ κειμινφ τΟ αποτέλεσμα τfjς ρί·ψεως ταΥ\' κίΙβωγ 
εΙ ναι έζωγραφιπμένο·ν. Οϋτω π. z. -τΟ ti, 6, 5 fχει έ" τφ χειρογράφφ : 

ο ο ο ο ο ο 
ο ο 

ο 
ο ο ο ο ο ο 

ο ο 

~ Έν τφ άρι~μφ 51 δiov αναφέρεται κείμενον εκ τ&ν ·ψαλμών. 
5 Α. Β ο u c h e - L e c 1 e r c q, "Εγ{)·' &.ν. σ. 196. 
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'~ ΒυζαντινοUς χρόνους '1'\ κυβομαντεία, περl ής κατα ηlν Περ(οδΟ'\.' 
του, , Μ, " 'ζ , 
·ωύτην Ελλείπουσι σχετικαt πληροφοριαι. ονον, οσον γνωρι ω, κ~tα 

'ν παλαιοτέραν ΕποχiJν αναφέρει ταύτην δ elππόλυtος, μνημονευων 
τη " " -"'δ' βί 1t-1άρκου τινc\ς διδασκάλου, οσtις c-εμπειρος μαγικης, α μεν ια κυ ε ας 

δρc7ΥΙ' (l δΕ διCι. δαιμόνων, l~μ-ίάtα πολλούς» 1
. 

Και κατ:α τοUς νεωτέρους δΕ χρόνους δέν περιγράφεtαι κυβομαν
, '0 l{αρανιάννης είς τΟ Δεισιδαιμονίας δοκίμιόν του δΕν τ1}ν περι-

τεια. ' , , - Π ' 
, ει ο\Jδf.ν δΕ περi rι.:-δtfίς λέγει και δ Α. Παπαδοπουλος εν τη « ερι 

γραφ ' - ί ) ' ' 
νεοελληνικης μανtε ας» με ~,εtυ tου . 

(σ. 1.) Βιβλίον δια κά&ε συλλογισμΟν τοϋ &ν{}ρά)που όπου -11&ελεν 
&.γαπiιση κακΟν 11 καλΟν κατα την φανέρωσιν τών τριών ζαρίων. , , 

1) 6, 6, 6. 'Επέρασαν οί dστέρες καi ό tlλιος εσκοτ(σ&η και παλιν 
εγένετο ξαστεριά. ό βασιλεiJς δαβiδ λέγει· λύτρωσέ μs Κύ~ιs , ε~ άνffρώ
ποv πονnροϋ, όμοίως καL Εσένα, &ν&ρωπε, λυτρc6σεtαι ό &εος απο παντός 
κακού και ευ σοl Ύενη&11σεται κατU. τΟν λογισμόν σου. 

2) 6, 6, 5. Συλλογίσου Ε να συλλογισμΟν κακΟν 3 καt εtς εχ&ρο\Jς 
~κείνο {}έλει Ω.irιι. δ βασιλεiJς δαβiδ λέγει· ffλiψεως τοjς Παρούσης ζω,jς 

, - , " , " & {} 'Ί ).ύτρωσέ με κύριε απΟ παντος κακοϋ ..• τουτο και εσενα αν ρωπε ε .ει 

σΕ λυτρώσει .•• < &.πΟ παν τΟς> κακού και &έλει σΕ δόσει εκεί< νο > 
........ μα. 

(σ. 2.) 3) 6, 6, 4 Γενέσirω σο\ τημονιοuχος κύριος δ irεός σου, πλi]ν 
ιιΛl ξεμακρύνης &.π' α1Jτόν, ;)ι(t τούτο και ό προφ1lτης δαβtδ λέγει· έπl σοl, 
κύ~"~ιε Ί]λπισα ί'να μ1] καταισχυ1·{}ώ εlς τΟν αlώνα, όμοίως και συ &ν{tρωπε 

" ' ' ί 4 < Ελπισον Επt τΟν &εόν σου και οϋ μη αtσχυν-&]ς και λυτρωσετα σε ο 

{}ε ο ς < καi {}έλ >εις ~Χ η κα < λόν >. 
4) 6, 6, 3. 'Ότι εσυλλογίσirης εκείνο irέλει σοi ετοιμασiri'ί καl εlς 

χείρας σου {}έλει ΙΩ.-&η. ό βασιλεiJς δαβlδ λέγει· λύτρωαέ με, κύριε εκ 
~αντδς κακοϋ, όμοίως και σΕ &:ν&ρωπε -&έλει σΕ λυτρά)ση ό 'll:}εΟς εκ παν
τΟς κακου μόνον παρακάλει κύριον τΟν -&εΟν τΟν ζfλ)νtα. 

. 5) 6, β, 2. "Α1tλωσον τfιν χείραν σου εlς τοUς πtωχοUς καl fλέησον 
καl τΟν {}εόν παρακάλεσαν. δ βασιλεiJς δαβιδ λέγει· εVφραν1J·1}ι1ονται δί

καιοι εν κυρίφ. τοιού--cης λοyf]ς καl σU Uν·-&ρωπε &έλεις ευφραν&fις δια του 
συλλογισμου αΊ:ιtού δπου συλλογίζεσαι. 

1 p a ul \V e n d ι a η d, Hippolytus \Verke. ΠΙ Refuta.tίo omnium haeresi~ 

um, Leipzig 1916, σ. 170, στίχ. 10-12. , 
2 ~Ημερολόγιον της Μεγάλης Έλλάδος l1923), σ, 142 κ. ε. 

s ΤΟ χ. Εχει καλόν. 
!!. ΤΟ χ. σαι. 
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6) <6>, 6, 1 ... · ..... δπου καi καμμfαν τιμi]ν iJ-έλεις !iχει ( 
3.) &.Ηα πολλ1)ν καλωσύνην. δια τούτο δ βασιλεuς δαβlδ λέ"ει · φ~λ ξ~· 

,, ο • 'λ , ι α ον 
με κυριε ως εφυ αξας τους τρείς παϊδας έκ φλογδς τ-ifς καμίνου, ουοτ 

' ' , {}- ~ ' ' (/) 
:αι συ ,α: ρωπε ει και συμβουλευση σΕ τινιλς Εκε""ίνο Οπου συλλογίζεσαι 
ομως σε επιβουλεύεται. διU tοίiτο Ciφες αύτΟ δτι ϋστερον {}έλεις μετανο, _ 

' ~ - <Ι " η 
ση εις εκεινο οπου εκαμες. 

7) 6, 5, 5. Έκείνο δπου συλλογίζεσαι καλΌν πράγμα δπι-&υμείς κα' 
{}'λ , ' , , , , , ι 

ε εις αποκτηση τιμ ην εις το χερι. ο βασιλεUς δαβlδ λέγει' έπίβλεψον έπ' 

έμε κύριε και lλέησ6ν με. Ετζι καt εσυ Ciν1.'rρωπε παρακάλεσον τΟν{} , 
, "] , , εον 

και ε .εησε~ σε και Εκείνο δ που πρέπει να &ρχίζτις να τΟ κάμης. 

8~ 6, ο, 4., το πρ,άγμα τoii·to δπου εσυλλογίσ{}ης ε1ναι βαρυ και μέ
γα πλην στοχασου τον συλλογισμΟv αύτόν U.v είνω τfις στράτα.- χ' 

"δ, , δ, , - , ' "' .α με 
~ο, ει ε ~αι εν, ει να~ της στρατας ν&. μ1\ν τΟ συλλογισ-&ίϊς περισσότερον. 
ο βασιλευς δαβιδ λεγει· μακρυνfJήσεται 1] ζω?] μου επι σοι κύριε, οϋτ 

, , " {} " ω 
~αι σ~ αν ρ,ωπε ε~ν &φε-&ίϊς &π' αVτΟν τΟν συλλογισμΟν μακρόβιος iJέ-
ι.εις γινη και καρτερησον νό: μ1)ν Ελ{}ης εLς ζημίαν 11 εLς κακόν. 

9} 6, 5, 3. 'Αγαπάς ν&. πιάσης Ελάφι &γριον.&πΟ τα κέρατα καi. αυ
τΟ μακρυ&. εLς τΟν λόγκον είσέβη. ό βασιλε.Uς δαβi.δ λέγει· επι σοΙ κύρ 
"). "' , {) ιε :! .πισα ι να μη καταισχυν ·ώ είς τΟν αlώνα. Ετζι καi. έιτU αν (σ. 4.) itρωπε 

ελπισοv έπi κύριον και dφες αυτΟν τΟν συλλογισμΟν ϊνα μη έντραπfiς 
δτι δ κόπος είναι μεγάλος. " 

10) 6, 5, 2. Μη ξεμακρύνης &πΟ τΟν συλλογισμΟν έκε'ίνον δπου δσυλ
λογίσ-&ης,. δτι {}έλεις τΟν &ποκτ1lσει και itέλεις χαρfι μόνον τΟν {}εΟν πα
ρακάλεGον μετα δικαιοσύνης. δτι ό βασιλεiJς δαβlδ λέγει· aγάλλου καl 
itέλει Ελitη &γαλλίαση &πΟ τΟν συλλογισμόν σουJ καλα λέγει και τώρα 
δγλ 1\γορα. 

11) 6, 5, 1. Αυτ>)ν η)ν ύπόiJ-εσιν 1]μπορεiς να η)ν κατορiJ-ώσης δμως 
μΕ πολ:Uν κόπον. δια τοϋτο καi. ό βασιλεUς δαβlδ λέγει· Ολοι οί δυνατοl καl 
?iρχοντες εν πfiσιν είσιν έπαινετοί. δμως και συ αν-&ρωπε παρακάλεσαν 
τΟν {}εΟ·ν μετU δικαιοσύνης, και itέλεις ε' χ η τΟν συλλοΥισμΟν δ που Εστο
χάσiJ-ης. 

12) 6, 4, 4. Na μr1 σε κακοφαν1J &.πο Ι!να πράγμα δπου δεν χρειάζε
ται &λλ&. ξεμακρύνου &πΟ α·UτΟν τΟν συλλογισμόν. διcl τούτο καi δ βασι
λεUς δαβLδ λέγει· 'Jj κακr) γλώσσα χειρότερον κακΟν κdμνη. δια τοϋτο καL 
εlς Εσένα Ciν{}ρωπε κακιi {}έλουν κάμη οΕ Ciνftρωποί σου καi οί φίλοι και 
κατα σού κακιl συμβουλεύονται, διU τοiJτο φυλάξου dπΟ τέτοιον συλλο
γισμόν. 

(σ. 5.) 13) 6, 4, 3. Ώσc\ν i!νας Ciν{fρωπος μπα< (νει > ι ε[ς μfαν 

1 το χ. μπα. 
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λοί:iνtραν νΟ: κυματίζεται είς όρμηρd νερd και να γυρ(συ ή λούντρα, τοι

ούtης λογής καl οί συλλογισμοf σου. ό βασιλεiJς δαβlδ λέγει' ,j r.αρδiα 

μου Ε,ταράχf}η ε,, lμοί. Ετζι καL είς εσένα Ciνitρωπε δειλιάζει Ίl καρδία 

σου 1 καi δεν 6χεις πίσην. διιl τοϊiτΌ Clφες τΟν συλλογισμόν σου Οπου 

έπιitυμάς. 
14) 6, 4, 2, ΈσυλλογίσiJ-ης δια κανένα κέρδος, ομως δ γεfτονάς σου 

στέκει Sναντίος, ό Οποίος παντοτινCι μΕ τα λόγια σού Ομιλεί λόγια γλυκα 
καl σοίi γίνεται καλΟς φίλος. διU. τοiΊτο ό βασιλεiJς δαβlδ λέγει· λύτρωσέ 

με κύριε άπδ άνffρώπου πονηρού. τοιούτης λογής καl εσυ dν-&ρω:rτε φυ

λάξου άπ0 dνitρά)που πονηροϋ 8γcJ) σΕ συμβουλεύω διc'χ ,,α, μi}ν είσαι εtς 

ταραχ1]ν. 
15) 6, 4, 1. co πόitος σου και ό συλλογισμός σου δΕν είναι τόσον 

d-ναγκαίΌν πράγμα, μόνον είναι σφόδρα κακόν, δ βασιλεVς δαβi.δ λέγει· 

λύtρωσέ με κύριε U.πΟ τών διαβαλλόντων με. ftτζι καl συ &νitρωπε τέ

tοιον Πράγμα να μη δοκιμάστις να κάμης δια να μ1)ν καταποντισ{}fiς ε!.ς 

ξηρΟν τόπον δσον και εLς νερΟν δπου τρέχει μΕ δρμ1)ν &.πΟ κακοiJς &.ν

{}ρώπους. 

(σ. 6.) 16) 6, 3, 3. Δι' Ιοκεiνο δπου συλλογfζεσαι &πο πολλού 1]τοι

μάσ1fη 1] ύπόiJ-εσfς σου να niJ-η εlς χείρας σου. δ βασιλε\Jς δαβlδ λέγει· 

ού πλησιάσοvσιν έμο't γόητες. ωσαύτως καl εLς τοϋ λόγου σου Ciνitρωπε 

δΕν -&έλει προσεγγίσει κανένα κακόν, άλλα μΕ χαρα.ν itέλει ελ-&τι εlς Εσέ. 

παρακάλει λοιπΟν τΟν itεΟν σφόδρα μετ&. δικαιοσύνης καl καλΟν σοi. 

εσται. 

17) 6, 3, 2. Δι" εκείνο «Ύικουσεν δ -&εΟς της δεΊlσεώς μου~ δι' εκείνο 

δπου συλλογίζεσαι και ποitε'ίς και είς δ λίγον καιρΟν χωρlς dργοπορίαν {tέ

λει Ελ11η είς τοϋ λόγου σου εLς τΟ χέρι σου 1 πλην τΟν 1Jε0ν παρακάλεσον 
μΕ δικαιοσύνην. δ βασιλεiJς δαβlδ λέγει· πλ1]ρωσον κύριε τi}ν έπιfJυμίαν 

tijς καρδίας μου. Ομοίως καi. την έπιitυμίαν τfίς καρδίας σου πληρώσει 

-&έλει ό 1.1-εΟς καl καλΟν σοl δσται. 

18) 6, 2, 2. Ε!ς τούτο δεν εlναι &ναγκαΙον πρ&:γμα, ομως {}έλει πλη

ρώση κύριος nlν έπι-&υμίαν σου. δ βασιλεΊJς δαβtδ λέγει· στερέωσαν κύριε 

τΟν οVρανδν και τiιν γfίν και λύτρωσέ με dπΟ παντΟς κακοϋ. Ομοίως καi 

εlς Εσένα {}έλει δόσει δ κύριος εLρ1)νην καi. πάν dγαitόν. 

(σ. 7.) 19) β, 2, 1. Τούτος δ συλλογισμός ώσdν Ι!να λουλούδι Ο:ψορ

φον &ν1.1-ισμένον. δ βασιλεiJς δαβiδ λέγει· πλ'fjρωσον κύριε τi}ν έπι{}υμίαν 

τής καρδlας μου. δμοfως καl 1l επιiJ-υμfα τijς καρδ(ας σου {}έλει πληρω{}ij 

έκ -&εοϋ μΕ πάν &γαitόν, καt itέλεις ευφραν-&'fl και πολλfιν dγάπην -&έλεις 

1 ΤΟ χ. μου. 
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fχει &πΟ αϋτΟν τόν συλλογισμΟν δπου εστοχάσ-&ης. 
20) 6, 1, 1. 'Όταν εlς τράπεζαν κc.ί{}ηCi"αι καl τcl φαγητα περισσά εί 

τΟ όσπfιτι, τόtε ευφραίνεται κά{lε αv&ρωπος. δ βασιλεVς δαβlδ λέγει· εύ~ 
~ρανίJ?jσετα~ κύριος l:ν τοίς ποοjμασι τών χειρώ1ι αύτοii. όμοίως καl συ 
αν{}ρωπε itελεις εϋφραν{}ij επl τΟ πριiγμα τούτο δπου εσυλλογίσ{} 

?1) 5 5 5 'Ο J J ' " 'J •• ' ης. ._ , , συ" ~.ογισμος ο που συΛ .ογιζεσαι καλον πράγμα ε ίνα 

καl {}έλει γένη κατc't τΟ {}έλημα τοί1 συλλογισμοiJ σου μόνον παρακάλε~ 
:Ον ilεόν. δ βασιλεVς δαβ(δ λέγει· γενyη{ΙJjτw 1] καρδία μου l:πl τΟ καλόν. 
ομοίως καl συ Ciν{}ρωπε δι~ αUτΟν τΟν συλλογισμΟν ϋέλεις εlJφρανΗfi δγλ}l~ 
γορα. 

22) 5, 5, 4. Δι' αυτο Οπου συλλογίζεσαι σοι Ίlτοιμάσ{}η καl -&έλει 
nitη εις χεiρας σου και 'l δόξα <σου> εις Ciλλους itέλει ύψωitfi. ό βα
σιλεUς δαβiδ λέγει· λύτρwσέ με κύριε &πό dν{}ρώπου πονηρού. δμ~ίως και 
εσένα &νilρωπε -&έλει σε λυτρώσει &πΟ &νitρώπου πονηρού. . 

(σ. 8.) 23) 5, 5, 3. Μη φοβijσαι ilπo τους έχitρους δπου συκrόνονται 
κατiι. σοϋ, δτι {}έλεις νικιlσει αUτούς. ό βασιλεVς δαβiδ λέγει· κραταίωσόν 
με κύριε συνέτιaόν με. όμοίως και Εσένα Ciν{}ρωπε {tέλει σΕ δυvαμrhσει ό 
itεΟς καl {}έλει σε δόσει σιJνεσιν κατ& τάJν Εχ11ρc:Ον σου καL itέλεις κερ
δ,jσει. 

24) f>, 5, 2. Συλλογίζεσαι μίαν Ερημίαv δι' fνα πράγμα δια τΟ όποίον 
σφόδρα να &πέχυς; επειδη δΕν Εχεις κανέΥα, διάφορον, μόνον δφίδια, δρά
κοντας καl.itηρία καt [εlςJ ηΊν Ερημον. δια το·Uτο &ψες ο:UτΟν τΟν συλ
λογισμ('ιν καl {}έλεις ε·UφρανΊ9-Ίί. δ βασιλεUς δαβlδ λέγει· δείςον κύριε τΟ 
Ί~εό,ς σο: έπ' έμΕ. καi έλέησδν με. όμοίως καi. συ tiν&ρωπε αν &φε&]ς &πΟ 
αυτον τον συλλογισμΟν καi &έλει σΕ Ελε1Ίσει δ {tεΟς καί φυλάξου δτι κα~ 
κΟν Εστί. 

25) 5, 5, 1. Έσυλλογίσ-&ης δι' €να πράγμα κακόν, δια τΟ όποίον:πολ
λα νιl. λείπης &πΟ τέtοιον συλλογισμΟν καl να μ1l δοκιμάσης να τΟν κά
μης. ό βασιλεiJ; δαβlδ λέγει· f1κούσατέ μου πραείς καl όκνηροί. όμοίως καt 
σ~ Cϊν&ρωπε &ν &κούσης καl αν &φε&flς &πΟ αVτΟν τΟν συλλογισμΟν δπου 
εtναι βαρiJς καi Cϊχρηστος, {}έλεις κciμη καλά. 

(σ. 9.) 26) Ω; 4, J 1
. ΔΕν πρέπει να &κούσης τΟν φιλfiργυρον, δτι δ 

φιλάργυρος δΕν 1ttέλει ίδfi ποτΕ τα κάλλη του παραδείσου δια τοi!το καL 
δ βασιλεiJς δαβlδ λέγει· lκκλινον &πδ κακού καi ποίησαν &γαifόν. όμοίως 
καl συ Ciν&ρωπε ΕΚκλινον άπΟ κακού δτι δΕν &γαπά ό &εΟς ηlν πονη...: 
ρίαν. 

1 το χ. 5, 5, a. 
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27) 5, 4, 3 1. Μακάρι καi νU. είναι εLς τού λόγου σου καλΟς αύτΟς ό 

συλλογισμΟς δπου Εσυλλογίσ&ης, δΕν είναι καλός, δμως άπ' α.Ut'Ον tΟν 

συλλογισμΟν &φέσου. ό βασιλεi>ς δαβlδ λέγει' έδειλίασε 1] καρδίά μου έν 
έμοl καί φόβος ffανάτου ήλ1J.εν lπ~ lμέ. όμοίως καi συ αν-&ρωπε &έλεις 

Εχτι μεγάλον φόβον καi δειλίαν καί αν Ίlμπορέσllς να τελειώσης τΟ πρά

γμα tούτο εiς tO κεφάλι σου {}έλει Ε λ &η . 
28) 5, 4, 2. Κατευitijναι κύριος τi\ς οδούς σου και το itέλημά σου 

γενψ~1Ίσεσitαι. Εκείνο δπου λογιάζεις καλΟν πράγμα είναι. ό βασιλευς δα

βtδ λέγει· αlνείτε Cf.ν{}ρwποι καl γij τΟν κύριον. όμοίως καt συ Ciνitρωπε 

{}έλεις &ποκηlσει κατα τΟν συλλογισμόν σου, δμως ηlν γνώσιν σου ημέ

ρωνε. 

(σ. 10.) 29) 5, 4, 1. Ό πόitος τοίi συλλογισμοίi σου δπου επιitυμείς 

μΕ: χαρCtν καt εύφροσύνην itέλει Ελitη καl ,ttέλει χαροποιη-&fί τΟ itέλημά 

σου. δ βασιλευς δαβlδ λέγει· έλέησόν με ό {}εδς κατd τΟ μέγα lλεός σου. 

όμο(ως καl έσένα &νitρωπε itέλει σΕ 8λε1lσει δ itεΟς μΕ ελ.εος καΙ. εϋφρο

σύνην {}έλεις τΟ άποκtίσει. 
30) 5, 3, 3. eo καιρΟς είναι καλΟς &ν itέλεις να κάμης κανένα πρά

γμα. δ βασιλευς δαβiδ λέγει· πλ1jρwσον κύριε η)ν έπι{}υμίαν μου. όμοίως 

καi τi}ν έπι-&υμίαν σου .ttέλει πληρώσει ό ΊttεΟς καi {}έλεις εχη 1~ησαυρ0ν 

καi καλΟν σοi εσται. 

31) 5, 3, 2. ΤΟ πράγμα δ που συλλογίζεσαι κακΟν 9 είναι. δ βασιλευς 

δαβiδ λέγει' καifWς τΟ dγριόγηδον πηδά εlς τΟ κιiμπον καί τΟ πιάνει ό 

κυνηγός. Ομοίως καl σU &νitρωπε &φ1lσου &πΟ αVτΟν τΟν συλλογισμΟν 
διU. νU. μη πιασ{}fίς καΙ. σύ, δτι είναι κακΟν πράγμα και άνωφελές. 

32) 5, 3, ι'· 'Επιβλέψει ε πι σf. ό itεος εϊς δλην σου τi)ν ζωiιν καλον 
πράγμα είναι αυτο δπου συλλογίζεσαι. δ βασιλε1Jς δαβιδ λέγει· δ6ξασ6ν 

με κύριε έν πάσυ τfί ζwi] μου. Ομοίως καi Εσένα Cϊν-&ρωπε -&έλει σΕ δο

ξάσει ό {}-εΟς μΕ πολUν Επαινον καi {rφόδρα καλΌν σοι Εσται. 

(σ. 11.) 33) 5, 2, 2. Το πράγμα δπου συλλογίζεσαι καλον εστίν.ό βα
σιλεiJς δαβlδ λέγει. πρΟς τοVς πδδας σου κύριε ifέλw δράμυ &πδ τijς φw

Vjjς τijς βρονη}ς σου δτι έδειλίασεν jj ψυχ-1] μου. Ομοίως και συ αν-&ρωπε 

11έλεις δράμη καl -&έλεις φoβηitfl. δια τούτο είναι καλά να παραιτι{}Ός 
&πΟ τέrοιον συλλογισμΟν καi να μ1) τΟ κάμης οϋτε να δοκιμάσrις εlς κα

νένα. 

34) 5, 2, 1. Άπο {}λίψιν εiς χαρi\ν itέλεις ελitη και itέλεις ευφραν-

11fί. δ βασιλεiJς δαβiδ λέγει· oV κατd τΟν {}υμόν σου παιδεύσεις με κύριε. 

ι το χ. 5, 5, s. 
Ji το χ. καλόν. 

ι το χ. 5, 5, 1. 
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όμοίως καi σU ιΧνitρω?tε παρακάλεσον τΟν {}εΟν μετU δικαιοσύνης Καί 

&έλει σε βοη1t1lση κατU τΟν συλλογισμόν σου,_καt πό-&ον σου καl γεν 1lσε~ 
ται τΟ {}έλημά σου μΕ: ηlν βο1Ίitειαν τού %εσύ. 

35) 5, 1, ι. Θέλεις εΊJφραν-&Ίί δια τούτο τΟ πράγμα μΕ δλον δπου 

{}έλουν σε Επιβουλευ{}ΊJ ol. αλλοι δι' αUτόν. πλΊ)ν μη σου καχοφανfι &λ

λα παρακάλεσον τΟν -&εόν. δ βασιλεUς δαβLδ λ~γει· περιπαίξουσιγ η)ν ψυ

χήν μου λαJ.οϊίντες μάταια. όμοίως καl εLς Εσένα πολλοi {}έλουσιν Εντρα

π] &πΟ λόγου σου. 

(σ. 12.) 36) 4, 4, 4. "Υπαγε δπου ό tiεος σε Ι'δωκε βουλ>]ν, δτι i1έ

λεις εκείνο Ι'χη δπου συλλογίζεσαι. ό βασιλεuς δαβlδ λέγει· εvφραν{J,ίσον

ται δίκαιοι lν κυρίφ. καi συ Ο:ν-θρωπε itέλεις ευφραν-&ίϊ &πΟ αυrΟν τΟν t, 

συλλογισμόν, μΕ πολUν κέρδος καλΟν πράγμα εLς τού λόγου σου. 

37) 4, 4, 3 ΛUτΟ δπου Εσυλλογίσ{}ης παίγνιον Εστi δμως με κέρδος 
-&έλει κερδ{jσεις αύτΟ δπου συλλογίζεσαι. δ βασιλε·Uς δαβiδ λέγει· lδoV 

εδειί.iασεν 1] καρδία μου εν εμοί. Ομοίως καi σ-υ Ciν.-&ρωπε πολ\Jν φόβον 

εχεις Επάν(:} σου καΙ. l'lν δεν κλίνης, {}έλεις κακοπά-&υ μόνον κλίνε καΙ. 
-&έλεις εvφρανi1jj. 

38) 4, 4, 2. ΑύτΟ δπου συλλογίζεσαι να _μη τΟ Επιχειρισitής εϊ δε 

καl το επιχειρισi1ijς δεν {}έλεις wφελη{}ij, ό βασιλεuς δαβlδ λέγει' καλι\ν 

1}τω' δμwς 1} κακία iΊ.Jιακατώ{}ηκε. διιl τούτο και συ &φ{Jσου dπΟ τέτοιον 
συλλογισμόν. 

39) 4, 4, 1. ΑύτΟ τΟ πράγμα ιlπΟ fνα μέρος φαίνεται φανερΟν και 

&πΟ rlλλον μυστικΌν (σ. 13) καΙ. τΟ μf:ν 2 .φανερ0ν είναι εϊς καλόν, τΟ. δε 
μυστικΟν εϊς κακόν. δ βασιλεtrς δαβlδ λέγει· εζηJ.ωσάμην -ιών l!ργων σου· 

όμο(ως Ciν{l-ρωπε καl εiς Εσένα κακCι συμ,βουλεύσονται και σε ζηλεύουν 
πλ'Ιlν δ ftεός, λέγει, {}έλει σε βοη-&1lσυ εϊς τΟ φανερόν, εl δε τΟ μυστικΟν 
κα{}Ο)ς συλλογίζεσαι ν&. κάμης κακΟν Εστί. 

40) 4, 3, 3. Μάρτυρες -&έλουν εΙσ.-&αι σΕ ύοί σου, ότι καλΟν πράγμα 
εlναι αύτΟ δπου συλλογίζεσαι. δ βασιλεiJς δαβlδ λέγει· εVφρανΙJ1jσοJ•ται 
τd Λστι:i μuυ. Ομοίως καl συ UvΊtρωπε {}έλεις εύφρανitή διιl α1Jτόν τΟν 

συλλογισμΟν καl iΗλει σε βοη{}r'jσει ό {}εός. 

41) 4 3, 2 Πολλ1lν κακωσύνην εχεις Επάνω σου και οί Εχ{tροί σου 

κακU σε Επιβουλεύουν π/3Jν μη φοβήσαι, ου μη &πο{}άνης. ό βασιλΕ"Uς 

δαβtδ λέγει. ποJ.λοί επανίστανται 8π' ε με :nολλοi λέγουσι και μf. ζηλεύ

ουσιν. δμοίως Εσ·U 1iλπισον ΕπL τΟν {tεόν καi {}έλεις νικ1)σει τους Εχt'tρούς 

σου και κciμε αύτΟ τΟ πράγμα. 

42) 4, 3, 1. Τώρα συκώνεται σύγχησις Επάνω σου, δμως &πΟ {}λίψιν 

1 ΤΟ χ. τΟν τόν. 

' το χ. μr1 • 
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χαράν {tέλεις ϊiλ{}υ. Δ Ι:3ασιλε\Jς δαβLδ λέγει· πολλοί έπανfστα'J'rαι επ~ 

, ει {j}.ί~pεις καl δδύ1'αt Εγ;v.ατέλιπόJ' με Οτι- τΟν κύριον έπεκαλεσύ.μην. ό-
ειι , · 
~~οίω; καi σl.1 Cίν{}ρωπε παρακάλεσαν τΟν --&εΟν (σ. 14) καl. λυτρ(;Jσετα( 

aε ι &πΟ τcin• εχ{}ρών σου. 

43) 3, 3, 1. 'Εκετνο Οπου συλλογίζεσαι δfν 1'tcL γί.νtι κατι.Ξt τΟ 1'tέλημά 

σου δγλ1'jγορα. κα{}χ;Jς δ j)ασιλεU; δαβlδ λέγει· πέτρα καταφυγ1} -ιοίς λα

.,ωοίς Ξτζι καl σ·U Ciν-itρωπε (1φες α{,τΟν τΟν συί.λογωμΟν δτι δΕν t'tέλει 

~;ϋ εJ.1'tη εiς τΟ χέρι. 
44) 4, 2, 2. Είναι με dγαλλίασιν καt χαρlι.ν δ συλλογισμός σου καL 

1'tέλεις ε{Ιφρανft11 εLς Εκείνο δπου συλλογίζεσαι καl κrιitJ)ς ό βασιλε\Jς δα
(1ιδ λέγει' iΊ.γαJ.λιάσεται 1} καρδία μου εΥ κυρίφ, δμοίως και fσl_, Ciν-&ρωπε 
{tέλειι:c ε{,φρανΠή διU αi'ιτΟν τΟν συλλογ1 σμόν. 

4·~;-Λ --!, 2, 1. ΤΟ όσπ{Jτιόν σου είναι ε\.ς η~Jν γην εΙς κα.λΔν τι)πον, μό
νον λο1''~ριu.σμ0ν νι.J. i'.δϊJς κlJ.ν Ί'"jλ1'tεν 1cl (;)ρrχ \'(/. dρχί.σης r.nl. εσ·l1 δσπ)]τιον. 
ό βr.ωιi::~υς δαβlδ λέγει· χαρίαεται τU παιδία ιωι πάντα Oaa έστ{γ εν αV
τοi'ς. {Jμοίως και σi:1 (iν{}ρωπf. &πΟ {}λίφιν εlς χαρU.ν 1Ί-έλεις ελ1Ί-11 και 

{tέλεις ε'δφρανΊΊ-ιl. 

(σ. 1Π.) 46) 4, 1
1 

1. Θέλει συκω{}'iϊ κατ' fπάνω σου πολυ r.ακόν, μiJ 
φοβου δμως, με δλον δπου '11-έλεις εϊ..η πολlη• φόβον καt κόπον' ελπισον 

' β ' ' δ β' λ • , ,. , ' "' ' c ' f:πι κ·ύριον τUν 1CJ-εόν. Ο ασιΙ·.εUς (LJLO J.εγει· ει.πις μου συ ει κ:υριε. ομ.οι-

ως και σi1 ?iν·&ρωπε παρακι-ίί .. εσον τΟν ι~ε('η· καL ·Η·έλεις νικ1'jσει τους Εz

-8-ρούς σου καl καλΟν σοt Εσται 

4 7) 3, Β, 3. το πράγμα υ{Ιτt) δ που συλλογίζεσαι κακΟν σοι εσται καi. 
με πολ\J κακΟν {tέλημα, κα{}Ο)ς καt ύ βασιλει.,ς δαβiδ λέγει· οί φίλοι μου καi 
οί πλησίο1' μου iΊ.πΟ μακρόΠεν l!στησω' καl έμυκτηρισάγ με. όμοίως καL 
συ U:ν{}ρωπε τίποτε μ1Ί Κ(ΠΟQ'\'}ώνης δτι πολλοl οί μυκτηρίζοντές σε και 
περιπαίζοντές σε μόνον &πΟ α-1Jτ0ν η)ν συλλογισμΟν &φ1'jσου. 

48) 3, 1, ~-"Ο χειμ()η' περνά Υ.ιΛ Εγγίζει 1Ί clνοιξις, τότε δl.α τU. Ί'tη
ρία z.αίρουσιν. δ βασιλε\Jς δαβlδ λέγει· έπl. σολ κ1ίριε l'ίλπισ(~. δμοίως και σU 
Ciν 1'tρωπε Ελπωον Επl τΟν 1'tεΟν και δι' ιι{•τΟι• τΟ\' συλλογισμ()'\' 11'έλει~ ε'i'1 -

φραν-&ϋ. 

49) 3, 2, 2. Θέλει ΕλΊ<tη ε!.ς χείρας σου εκείνο δj(ου στοχάζεσαι χα[ 
{}έλεις να Εχης. ό βασιί-.εt~ς δαβl.δ λέγει· δείξσν κύριε τΟ l!λεός σου επ' 
l,uέ. Ομοίως καl Εσένα ι:Χνltρωπε, ·-&έλει σf: βοη{}1'jσει ό 1'tεός:, .μόνον παρα
κάλεσαν αΊJτΟν με δλην σου τi!ν καρδίαν καl {}έλει σοϋ δόσει Λ 1'tεUς 
Εκείνο δ:του dγαπάς και στοχάζεσαι. 

1 το χ. σαι, 

EΠEitiPJΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ••Έτσι; ΙΖ' 13 



'Οδ. Λαμ1jιίδου-Κυβομα'\'tεία. 

(σ.· 1β.) 50)3, 2, 1 1• ΔΕν ε"ίναι α1~,τΟ σι]μεQον, δη :Ξ.πήγεν είς U.λλον 

μέρος. δ βασιλεU; δαβlδ λέγει· λύτρwσέ μ.ε κ{,ριε rlπO πωιτΟς κακοϋ. Ο

μοίως καΙ σi' Ciφες τΟν συλλογισμΟν αί',-τ:Ον δτι κακΟν έστί. 

51) 3, 1, 1. Ό Clν{}ρω:;το; :;τρέπει να ΔποΊ1ύ.ηΊ δ τι δ, ν ζii ·εL:; τΟν κό

σμον fπρεπε να ζι'1ση δμως κ.ατιl τ1\ν προσταγ1)ν τοϋ ΊJεοl\ και1UJς λέγει 

11 γραφιl· γ1} εl και εlς γ1jν (lπελε1Jσεt. δμοίω:; καL σi1 C1νι1ρωπε φυλάξου 

d.πΟ α.{1rΟν τΟν σ·υλλογισμ(η' διU. ν(Ί. μ1~1ν μετέβης Uκαιρα &πΟ η)ν ζοΗ)ν 

εLς τΟν 1<tάνατον. 

52) ~' 2, 2. Α·UτΟς ό συλλογισμΟς Οπου στοzriζεσαι είναι ώσlιν τΟ 
λουλούδι τΟ ε.Uμορφον δταν Δν·&iϊ καl δJσU.ν Ενα γλυκ-U Οπωρικόν. ό βα.σι

λεiις δαβlδ λέγει· τrl λόγια σου κύριε γλυκύτερα ύπερ μέί.ι. Ετζι καl συ 

ανΊJρωπε 'Ι'}έλεις Εχη μέγαν cΊJφελος καl μέγα κέρδος &πΟ αUτΟν τΟν συλ

λογισμόν. 

(σ. 17.) 53) 2, 2, 1. Α1Jτ0 τΟ :;τράγμα Οπου στοχάζεσαι κακΟν εστl 

καl λυτρωμένον d.πΟ τα χέρια σου καΊ10Jς καL τοίi λαγωνικοϊi δ7Γου τΟ λυ

τρι6νει τΟ κυν1)γιον. όμοίως Χο.:l δ συλλογισμός σου είναι μάταιος. δ βασι

λεiις δαβlδ λέγει· Cινi,ρ κακδς βούλεται κακd κατd ιlνδρδς δικαίου. δμοίως 

καi τΟ κατιl σού cΧνίtρωπε κακα συμβουλεύονται. &.λ/.ιl Cίφες ο.:ΊJτ()ν τΟν 

συλλογισμόν. 

54) 21 1, 1. 1\11~1 φοβf]σαι τίποtε καμμιάς λογfις κακόνj καftc~)ς συλλο

γίζεσαι καλΟν πρι.Χγμα είναι δ συλλογισμ6ς σου. ό βασιλε,Uς δαβlδ λέγει· 

lκκλινον dπδ κακοii και ποίησαν ilγαf}όψ. Ετζι κα.L συ Cίνftρωπε &πΟ τΟ 

νίiν καL εlς τΟ έξης κάμε καλU καL -θ-έλεις &ποκτί.σει καl εσ'U καλά. 

56) 1, 1, 1. ~Εσtοχάσ-&ης ενα συλλογισμΟν καL ·θ-έλει; κερδίσει. ό f)α

σιλευς δαβLδ λέγει· μακρv1ι{}1jσεται 1} ζw1j μοv lπl τΟν κύριο1•. Ομοίως καt 

εσυ Ciν&ρωπε παρακάλεσαν τΟν ΊJεΟν μΕ δικαιοσ·ύνην καl γνάΊ&ι σαυτόν 

κατU τΟν συλλογισμΟν δπου στοχάζεσαι καl Δγαπάς καλΟν πράγμα. 

'Εν Καλλι {}έq-' Α {}ην<!Jν 
ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 

1 το χ. ίiχει 3, 3, 1. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ LEBEAU ΩΣ ΠΗΓΗ 

'Εν πραγματείq. μου δημοσιευ{}είση εν τfl <<Έπετηρίδι~ τοΊ: παρελ
-&όντος Sτους ι, προκειμένου περl t<tlν παραδόξων εLδ1)σεων, τ~ς όποίας 
ιι&: Jtαρα{fέτουσιν οί νεc()τεροι <Έλληνες ίστορικοL σχετικώς προς η)ν πε
. • ςδσ~' τ11 ς κατοzi'Ίς τfις ΚριΊτης ύπΟ τών Σαρακηνών, Sλεγον επt λέξει, 
ριο ''.· · · . , , , 
με'Cαξ{γυ.λων, καl τα έ'ξfις: «ΤΟ βέβαιον εί'\~.ιι δτ~ δι~ τοιαυr;1ς φυσεc~ς 
είδΊ)σε~λ1', ϋ.ς Εν d.πελπtστικ·fι &φ1<tονίq. &παντωμεν εις τα συγγραμματα της 

γεω'Cέρ,)ι~ς παρ' 1lμίν ίστοριογραφίας, 11 Όντως σ~ωτειν1l περίοδος τ·fις κα
τοχfiς τ~ς Κρι1της VπΟ tιΟν Σαρακηνών συνεσκοτίσΊ':tη περισσ'ότερον~. 

. 'Αλλιl πό1Ί-εν 1Ίντλ1~}Ί<fησαν αί εlδ1Ίσεις αύται; Εlς μάτην πρΟ ς&νεύ-
εσιν, τούtου &.νεδίφησα μετ' Cf.κρας Vπομονfις μίαν πρΟς μίαν <f.πfί.Ω"ας 

ρ " ' ο' - - 'δ -
tUς πηγ<lς ώς καl. τα συγyράμμαtο.: εγκριτων ι;ενων σοφων των ει ικως 

(ωχολη{}έντων με ηlν μεσαιωνικΊ1ν ίστορίαν τfις Κρ1)της δ)ς δ Bι·ooks 
καL ό :Marςais κλπ. Τίποτε τΟ σχεηκΟν δfν κατώρΊJουν να &.νεύρω. !Εν 
τέλει δμως dνεκάλυψαj δλως τυχαίως, τ1~1ν περl .f1ς δ λόγος οι:ηγ1lν, αϋτη 

π _Q' , - ' <\ ' 

δΕ είναι 1"1 ίστορία τού Lebeau. αραυ-ετω εν τοις κατωτερω εν παρα-

δειγμαj δια να κατανοηit·ίl τΟ πρciγμα καλλίτερον, χρησιμοποιών πρΟς τού
το κατlι προτίμησιν τΟ χωρίον Εκείνο, τΟ όποίον μΕ 1iγαγεν εLς τ1Ίν Επί
λυσιν τοίi τόσον &οι:ασχολ{Jσαντός με προβλ{Jματος. 

!Εν τ-1) ίστορίq; Παπαρρηγοπο·ύλου-Καρολίδου, τόμ. 3, σελ. 235, &να-
" ~ , , ' ο ' ' _c ( ι ~ ' • '() 

γινcΟσκομεν τU. εξής σχετιχα προς την υπο την ηγεσ rn του ναυαρχου .. w-

ο:-:.ύφιι γενομένην εLς ΚρΊlτην dτυχη εκστρατείαν, ής οί &:νδρες χλευαστι
κ-5)ς <1νοιιάσ1Jησαν ·ύπΟ τΞη• Εν Κωνσταντινουπόλει «τεσσαρακοντάριοι~ 
δ:ιc: λαβt')~ιτες πρΟς f:μψύχωσιν &να τεσσαρrlκον'CrL χρυσά νομίσματα s, «Έν 
τ~ύτοιc: δΕν &.πέβη δλω; δ.τελέσφορον τΟ f.πιχείρημα τσϋ Ώορύφα· διότι 
Επl δύ~ Sτη δΕν .1'1 κο-ύσ{}ησαν πλέον νέω τΠ)ν Σαρακηνό)ν fπιδρομαί. ΝΙό
λις δΕ περl τ(Χ τέλη του 829 3 βλέπομεν α(Ιτοi.ς α·U&ις lπιτε{}έντας καtd 

1 «'Υπάρχει καl δεύτ-ερος δγιος Κύριλλος έπίσκοπος Γορτύ'\•ης ;» Έπετηρlς 
'Εταιρείας Βυζα'\'tL'νό'ιν Σπουδό'ιν, τόμ. ΙΣΤ (1940), σελ. 247-251. 

2 600 χριιοaς δραχμάς. , , :.. , , , 
3 'Η χρογολογία αϋτη εl.'\•αι α{,{)-αίρετ:-ος. ΔΕ·γ γ'\•ωριζομε'\' ακριβως ποτ:-ε ι:::γε-

'\'ετο fι εκσ~ρατεία τ:-οϋ_ 'ΩορΊ'ιφα. ΔΕΝ ύπfιρ'ξε δΕ α{'τ:-η δλως δ.τελεσφόρητος, δχι 'δ~· 



196 Ι. Παπαδοπούiωυ 

τί}~ Θρr~κης (llδη βασιλεύοντο; τοίi Θεοφίλου), Cι.λλU. τι)τε 1\tηlftησα1; ύπό 
του στρατηγο-ϊi τοl' {}έματο; τούτου Κωνσταντίνου Κοντοιι·ύτου>>. 

ΙΙερi Επιδρομής των 3Αράβων τής Κρ1lτης είς Θψf,κην ο~δαμώς λόγον 
ποιοίiνται ϋ.πασαι αί πηγαί, αL τε ελληνικαl χα'ι αί C/.ραβικαί· δ.πλούστατα 

οί νεώτεροι "~ί.ληνες ίστορικοl ::τιι.ρέλαΙ:Jον καL τ1Ίν εl:δησιν ταιJτην Ε\• συγ

εz.ειq, ~κ τ~ίι Le_beau, δ στις λέγει εν :τροκειμένψ: «Lanouνelle colonie des 
Sarasιns etablιe_ dans l'l:Je de Cι·ete, ne faisait pas ηωίηs de ravag·es 
sur la ωer. Ils fιrent une descente en τ ll r a c e saccaσerent to t 
1 

Α ' ο ue 
a cote et enleverent quantite de prisonieι·s. ι;ne de Jeur partie os 
, b' a s ~n~·ager_ ιen aνant da11s les terres, traνerser toute Ia Thrace et 
pene~rer JUSQU 1a~ mont Latros dans 1a basse :\Iesie, οiι ils pillerent 
u.n πche nιonastere et ll1assacrerent tous les n1oines. Mais Constan
tιn Contomyte, gou verneur de 1a province 1 etant tombe sur eux ave 
f , . I c 
oι·ces superιeuι·es, es enνe1oppa et ]es tail1a en pieces.» ι. Ό Lebeau 
€χει ΕνταV11α ύπ' Οψιν του τοiJς Ι\fετα τΟν Θεοφάνη, παρ' οίς τU πράγ

ματα Ε:κτί-&ενται <~;ς έξής: «ΚατU δε τΟν α1'η0ν καιρΟν Κρίιτες παΛ•τί στό

λφ &ράμενοι τΊ'}'ν παράλιο ν Εδιlο υ ν τάη• Θρq.κησίwν καl ·f1χμαλcδτιζον. 

Παρ<Χ τοσούτον δΕ αUτών Εχώρουν τα νεανιεύματα καl τU στρατηγ-1'ηιατα 
παρ' Ο " ' " "v ' ~ " σον ου την αιγιαΛιτιν μονον επειρώντο καταδραμείν, δ.λλ<'l και 

κατ&. τι'Ον Εν τf'i) ()ρει! δπερ ο·ϋtω καλείται .ΛΔτρος Ενσκηνούντων καl τΟν 

μοναύλιον βίον &σπαζομένων γυμvψ τψ ξίφει χωρείν καl J\IuσW·Ι' λείαν 

τcJ. Εκείσε ποιείν. 'ΑλλU. Κωνσταντίνος ό κατU. τΟν Κοντομύτην τηνικαυ

τα τ~ν ,πρόνοιαν του {}έματος τούτου ποιών, Επείπερ Εξω πρΟς τ1'ιν χέρ

σον εγενοντο, ώς δελφίνας τούτους Uπέσφαξε καi γενναίrι χειρl n1 dφα-
νείq. πάντας παρέδωκεν» 2

, • 

"Ως βλέπομεν καi Eδf'iJ, Ο Lebeau, δπως, ώς ΕπL τΟ πλείστον Εχει . ' " ' ' υπ οψιν του γνησιαν πηγ1'Jν, &.λλ' U.γνοών τι} :πράγματα καl μ1Ί κατέχων 

τελείως tΊ\ν •Ελληνικ1lν, παρεμόρφωσε καl διεστρέβλωσε τΔ πάντα. "το 
έν Μικρg 'Ασίrι 1'Ίέμα τ6Jν Θρgκησίων fγένεtu Θρ(?κη 3• Καl 'ίσως νf't Ε ξέ

νισε κCi;cως τους Ε.ftνικούς μας lστορικοUς i'j Εν μέση Θρc!.κη πιιρουσία τοϋ 

~ϋς λόγο~ς ~ροβάλλουν ol Παπαρ, καl Καρολ. άλλό. διότι τότε ιlπηλευ13εQ(0-&ησαν 
ωτασαι αι νησοι τοίi Αίγαίου. 

1 L: b e au, Histoit·e dιι Bas-Eιnpire, Paris, 1770, t. XIV, p. 433, 4-20. 
2 Ο ι ΛΙ ε τ α τ Ο ν Θ ε ο φ ά '\'η, σ. 137, 1-11, k'κδ. Βό·νν. 

. 3 ΤΟ_ -&έμα τώ'\' Θρq.Υ.ησίω·ν, κατ δ. τ δ. πορίσματα '\'εωτέρω'\' fρευνΟΟ'\', Ε κει το 
'\'οτιως του ποταμου .Μαιά'\•δρου, fχον πρUς μiΛ• Άνατολιlς τΟ {)έιια τί\η Ά'\•ατο~ 

λικώ,~·, πρΟς δ~ ~υσμΟ:ς τμijμα {}αλάσσης περL τ1lν l\Ιίλητον. 'Επi τη~ παραί.ίας ταύ· 
της εκειτο και η -&έσις Κijποι, έν '[], κα{}' όμόφω'\'0'\' γνc!ψην των Βυtαντιν&ν iστο-

~ικών καΙ. δ.γιογράφων, έγέ'\•ετο Ί1 δολοφονία τοϋ Βάρδα (866). ~ 

"Η ί.στορία τοiί Lebean ιΟς πηy{J. !97 

παuιyνι(Jστου c~1ς κέντρου μοναχικοίi βίου Ορι1υς Λfiτρος, &.λλ' Επειδ1Ί ό 
Lebeau ύπερ1~εματίζων παρουσιάζει τοU; "Αραβας c'JJς διατρέξαντα.ς όλό
κληρον τΎιν Θρr__Lκην κu.l εlσδύσαντας Εν τϊι κάτω iνΙοισίrt (τίι σημερινfι 
Βσυλyαρίq.) 1 Επείσ11ησαν, φαίνεται, έν τέλει δ.λ/.U. παρέλαβαν μόνον τα 
περl ΘρQ,κη; παραλιπόντες τU. λοιπά. 

<Η ιστορία του Lebeau, κατU. t(Jν χαρακτηρισμ.Ον του Κρουμβcίχερ 1
\ 

«είναι συνερfiνισμα εκ τιϊJν γνησίων πηγών Ολίγον έπεξειργασμένον, 
καi. διCι τούτο LκοΛιcϊ:Ίς dr.u)νευτον». 

Rεβαίως ό χαρακτηρωμΟς ούτος δΕν εlναι ώς δδει αUστηρός. Άλλ' 
έπi. τέλου; ό Lebeau είναιιξένος' γράφων τΊιν ίστορίαν του δΕν Εκπληροί 
tO ίερΟν και~fικον τfις μεταδόσεως τfις φωνfις τών προγόνων πρΟς τοU; 
ιlπο~~6νους, οUτε εχει πρΟς tΊ'ιν CΕλληνικ1)ν ηΊν οlκείωσιν ένΟς Παπαρρη· 
γοπd~~λου, ένΟς Καρολίδου, Ξνός Λάμπρου. Καi δμως είρyάσ11η Επt τίi 
βιί.σε\\«τώ'' γνησίων πηγών». ToUto τψ είναt τίτλος αναφαίρετος &.σχέ
τω; ~:i.}Δς τΟ Clv παρερ.όρφωσε ταιiτας κατ&. τρόπον Ενίοτε οiκτρόν. Τί να 
ε'ί:π:ιuμεν Ομc~)ς περl τ<Jηι 'Ε{}νικc7ηι μας ίστuρικcΟν, οϊτινες προκειμέν_ου 
tο·ω.άχιστον περl τfις περιόδου τfι; χατοz·fις τfι; Κρllt-ης ύπΟ τών Σαρακη
ν6Jν (Η2ό--961) &.σφαλέστατα οUδ' ϋ.::ιτα'ξ &.νέδραμον είς τους l3υζαντινοl!ς 
συγγραφείς περιορισ{}έvτες μόνον εl.ς δσα Sγραψεν ό Lebeau, τοVτον μό
νον δχοντες ι~); πηγ1Ίν; 'Εντευ&εν τΟ πενιχρΟν τών εl.δ{Jσεων, tU.ς όποίας 
κατέχει σ1lμερον τΟ πaνελλ{ινων περl τής περιόδου ταύtης τfις Lστορ(ας 
τfiς Κρ1lτης· τU πράγματα Εκτί{}ενται πλατύτερον f.ν ταίς γνησίαις πη
γα'iς, oUχl δΕ καl κατα τρόπον επιζ1)μιον καl Επιβλαβή. 

Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Ό Ί~ebe<ιιι, c'-·{νocϊn τ1)'\' σημασία ν της φρύ.σεως :ί\1 υ σ {ι) ν ί. ε i α ν π ο ι· 

ε 1: '\', ΠαQεμόρφωσε ποΟΟτΟ\' αύη'jν Ορ-&οyραφικώς και τi.Ί προσέδωκε γεωγραφικil\' 

fνγοιαν φαντασ{}εlς δτι πρόκειται εδω περl της Μοισίας ! Βλέπε καl η]'\' έν σελ 

90 σημείωσιν τοiί Η. G r e g ο i r e, έν τcQ συγγρfί.μματι τοiί νasilief, I .... a Dγnasti~ 
d' Aιnorium, Brιιxelles, ~935. 

i Κ. Κ r u ιn 1) a c h e r, BLG2 σ. 1068. 



Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΟΣ 

ΚΩΝΣΊΆΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΙ lVIONIΠ ΤΗΣ ΕΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΙ'ΑΊΌΡΟΣ 

l1αρcl τiιν {Jέσιν, Εφ' ΊΊς σιΊμερον Εγεl.ρεται τΟ Ζεϊρεκ-κιλισσl τζ<ιμl 

τ.Υις Κωνσταντινουπόλεως, 11τοι δ μέγα; βυζαντινΟ; ναΟ; του Πaντοr.οιί.

τορος Σωτfιρος \ ό &πΟ τcOv Uψωμciτωv τοU ΟίJν-ΚαπUν δεσπόζων του 

Χρυσοϋ κέρα·ι:ος, ·Υιτο ι1λλοτ:ε ίδρυμένον, δαπάναις τού αΊJτοκράτΌρος ~Ιω 

άννου Β' τοϋ Κο μ νηνου (1136) τ: ου λεγομένου ΚαλοΊ:ωάννου, μέγα νο

σοκομείον ·11 ξενών, ιbς dπεκciλουν οΕ Βυζαντινοl τri. παριl τα μοναστι]

ρια Εδρυμένα καl &π' Εκείνων Εξαρτιόμενα νοσοκομεtακα ίδρύματα. Του 

ξενώνας tούtου, δσtις ΊΊτο είς τών μεγαλυτ-έρων τής 8ποz5iς του, δ.μίλ
λcδ~ιενος (~Jς πρΟς τΟ μέγε{}ος και η\ν Οργάνωσιv πρΟς τα Χαλ·ύτερα σημε

ρινU. νοσοκομεία, οUδέν: δυστυχώς, λείψανον Jtεριεσc:JΊ}η. Γνωρίζομεν Εν 

τούτοις τ:α κατ:' α'UτΟν λεπτομερέστ:ατ:α Εκ το·ίi Τυπικού, τ:ου Sσωτερικοϋ 

δηλονότι κανονισμού τf\ς γειτονικfiς μον1Ί; τοϋ Παντοκράtορος, fις ύ 'ξε

νC.:)ν lΊτο έξάρτημα. Του έν λόγφ τυnικού διr_ωω{Ηντος fν τι]) ύπ' Cιρι{t. 

85 χ]φφ τή; βιβλιοΜJΚης τi\ς Θεολογιχi\ς Σχολiiς τ·ii; Χάλκη ς', το μeν 

κείμενον έδημοσιεύftη χα τ' UρχU.ς μΕν (1887) UπΟ του Bezobrazoν ~, βρα
δύτερον δΕ (1895) ύπ(J του Dnιitrie\Yskij \ U.ναλύσει; Ο' α{Jtoli ίκα'\'αi 
εi.δον μέzQι σ1'ψ.ερον η) φιj>ς (ίί.λαι ι} ;τι) τΊjς ΧΟL-ν(ι}\'LΚ·iϊς κιι.l ιfλf..αι J.;τt'J η)ς 

καitαρ6Jς Lατρικ1Ί:; καL νοσοr.ομειυχ,Ίi; :τλει;ρ&.:; 

:Μεtαξ{J τι'Vν τελευταίων τούτων lδι α ι τέρας μ νείι~ς ε1ναι αί τών lα-

1 'Όρα περl. τοί' ναοίi τούτου Lδίq. Α. ν a η Ι\Ι i 1 1 i 11 g e n1 B)'zantine c1ιηι·· 

ches ίη Constaιιtinopel, London 1912, σ. 219 έ. i'.αί εt%. 77. 
! ΤΟ πρωτότυποΥ τοίi τυ:τικοϋ εύρίσκετο ;τρΟ ·ο]ς πυρ%αϊdς έ·ν τfj l\1. τoiJ Με

γάλου Σπηλαίου. Πβλ. ~. Β έ η, Κατάλογος χειροyράφω·ν της :Μον1jς l\1εyάλου 
Σπηλαίου.- τόμ. 1, σ. 28. Φέρει clριit. 2G. 

:s 'Εφημερi.ς τοϋ Ρωσιχου 'Υπουργείου τ'i"jς Παιδείας του 1887~ τ. 254. σ. 65 
-78. Π βλ. Ε. Κ ιι r t z, Byz. Zeitschr. 2, 627 -U31. 

4 Τvπικά. ΚίεβοΥ 1895, σ. 656-702. 

'Η ύΛ·απαράστασις τοϋ Ξενώνος τi'jς έν Κ/πόλει μονfjς Παντοκράτορας. 199 

t(Ηί)Ι' κυ.1<tηyητC:Ον ]. Jeanselme 1 (Ξν συνεργασίς:.ι: μετα του κ. Λυσιμ. Οl

κιΗόμου) καl 'Αριστ. Κούζη 2, δστι:;; εlναι Χαl ό μόνο:;; σκεφ&εlς να πα

ριi·•Ζ1l χιιl (ιρχιτεκτονιΥ..Ί'ιν &να;τcι.ράστασιν τής κατόψεως τού 'ξενώνος έπt 

τΓι i·Uπει τών ·ύ::τΟ το-L, τυπικο-L, :;ταρεzομένων στοιχείων (εlκ. 1). Πλι)ν 

()u.\'TL'J..(""δ; 11 Uνα:ταριiστασι:;; αϋτη γενομένη ι);ι;Q του δ.λλως διακ.εκριμέ

Ι'•)l! ιΊ.υzιτέκτονο; %. Βασ. Τσυ.γρΊ1, δε,, δί,ναται νlι {}εωρη-ι<tfι επιτυzΊlς 

ι 1 ίl :ε (~_); πρι); tlΊι• σύλληιμ~ ν τοϋ γενικοΊ-, διαγράμματος οΊJτε καL U)ς πρΟς 

-ΚΑΤ Α Το 1Yfl!f(01': ΊοΥ Α';'τΟΧΡΑ\~j>σΖ 
I~ΑΝΝ.ι>Υ 0 ΤοΎ !\ι;>ΜΙ./i>Νο"t 

Εtκ 1. 'λ να:τα(Ηίστασι.ς τοϋ Ξενώ'\•ος το ι, Πα ντοκρ<ί. τορος 

%αttf. τΟν%. Λ. Κού'ζη'\' (Σzέδιο·ν Β. Τσαγρη). 

τU.ς λεπτομερείας. Ί'οliτο Uπέδει'ξα Ί]δη F:ν τΏ 1-Ιονιι..στηριια,fi Jρχιtεχ.το

νικfί μου (σ. 48), ε.πιφυλαz{tεις νU. πραγματευ&ciJ U.λλαχοiJ λεπτομερώς 

περ1 το·U ζητ1]ματος καl νrl προτείνω λύσιν σύμφωνον ο{! μόνον πρΟς 

1 I..es oenyres d'assistaιιce et le~ Jιδpitanx lη·zaηtin~ an siecle des CoιnnE-nes 
Λnνers 1921. 'Α'\•ακοίνωσις γενομένη εlς τΟ Ίον Συνέδρ~Ο'\' 'Ιστορίας η]ς 11ερωτευ

τικης εν 'ΑμΒέρση 7-12 ΑVγ. 1920. 
2 Άρχεlα ΊατρικΓjς καl. βιολογίας, fτ. 15ογ Φεβρ. 1920, σ. ·.14-51. 
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tι'ις γενικας &ρzU.ς ·ι.αi τ(J πνεUμα τής j·Jυζαντινf!ς ι:l.ρχιτεκτονικ1ϊς, di.λQ 
xaL πρΟς τι}: πορίσματα τcln' τελευτι.r.ίων ΕρευνιΟν, τU. σχετικU. πρ<'Ις τU· ά
παρτίζοντα τΟ νοσο;ωμε'ίον μέρη. Ταύτφ• Of τl1ν λ'ί1 σιν fρχομαι νc'ι {}έσω 
ΕνταUίtα ύπΟ τ·1Ίν %ρίσ1ν τ{iJν επcι:ίόντων, χωρiς βέβωα νι/. ϊσzυρ(ζωμαι 
Ο τι Εμά ντευσα ιιΛηΟ τοiiτο τΟ σzέδων του φερομένου ι Ο ς U.ρχι τέκτονας τοίί 
ξενώνα; )J ικηφόρου 1_ 

Κύοιον Ε/.άττωιια του πzεδίοu Τσαγρ·i) (εlκ. 1) είναι δτι τοί':ΙtQ σtε
ρείτω δργανικ:ΥΊς συν-&έσεω:;, lδ(q. c~); πρΟς τc/. r)οηΊ1ητικU. διαμερίσματα, 
&τινrι; πυ.ρέταξεν δ σzεδιάσας κυ.τU tUς δύο πλευρU.; τού κεντρικού σιδ
ματος δ λ ως &νοργάνως και μορφολογιr.(δς τελείως άλλότρια τών βυζαντι
νcί:ιν, ()); κατωτέρω {}έ/.ομεν λεπτομερέστερον fξηγ1]σει. 

Θεμελιώδης ιlρzιΊ, .Jlν οι Βυζαντινοl fψ1]ρμοζον δt(l κτl']ρια όμαδικfίς 
συμβιιδσεως-ε'ίτε μοναL ilσαν ταύτα, ε!:τε {)ρφυ.νοτροφεlα, ε'ίτε πανδο
χεlα, ε'ίτε νοσοκομεία κλπ.-Ίμο 1ς! πέριξ κεντρικ1ις Uπαί-&ρου αυϊ,ijς διά
ταξις η7η• d>ταρτιζόντcιJν αi)τU μεριJ1ν, οϋτως cl_)στε ταί:1 t(J. Θ.φ' ένΟς μΕν νU 
Εξυπηρετο-L,νται διU. της α1\Ηlς, (}φ' έτέρου δf. ν' U:πομονοUνται &πΟ τΟν 
fξω κόσμον. Ώς βλέπει ης εν τiϊ ειχιSνι 1 ·1l &ρz.1'1 α1Jτη δΕν fτηρ1'J1~η 
εΙς tO σχέδιον ΤσαγρΤι, εν φ απετέλεσε η'ιν βriσιν τη; Ίcjμετέρας κατό
ψεως (ε'Lχ. 2) ε'Lς τ1'ιν έρμηνείαν τfις όποίας Ί]δη μετα[)αίνομεν. 

Κατcl τΟ οlκοδομικΟ·v πρόγραμμα, δπερ συνάγεται fx του τυπικσϋ, ό 
ξενι~)ν περιελιiμβανε διiο μεγάλας κατηγορίας διαrιερισμ(JτcιJν, Ίiτοι α') τιl 
χα{}' αύτc'ι {}εραπευτικU καi ~') τιl βοη{}ητικά. •Εκατέρας τών κατηγοριών 
τούτων τrl διαμερίσματα διέταξα πέριξ μιάς Εσωτερικης α·Uλfις 2, τUς δΕ δύο 
αυλας ταύτα; Εσχεδίασα, φυσιχά, συγκοινωvούσας :τρΟς &λλΊν.ας (εlχ. 2), 

Έπειδ1Ί δε μάλιστα τΟ μέρος Εφ' οίi ·Jlτo Lδρυμένον τΟ νοσοκομείον ilτo 
επικλινές, Ετοπο{}έτησα τΊ\ν μΕν μεγάλην υ.--ω3Ιν εlς τΊ)ν ύψηλοτέραν 
στά{}μην, τ1Ίν δΕ nJnι βση{}-ητι:χχ7Jν εlς χαμηλοτέραν, τfjς διαφορUς στά{}-
~iης κερδιζομένης δι' Ολίγων β(JΛ}μ(δων χατrl τΟν διάδρομον Επικοινωνίας 
(εtκ. 2). 

ΤΊ)ν κυρίαν ε-ισοδον του ;εν(iJνο; ετοπο·ιΊ-έτησα κατιl ΤΊ)ν dνcι.τολιχl)ν 
πλευρ(ί.ν, (clρ. 31) Εσχεδίασα δ' αfJτΊ:Jν c(,ς πρόπυλον μετά δύο κιόνων με
tαξU παραστάδων, χατιl τΟ -6τι:όδειγμα t11ς εν Θεσσαλονίκη μονΊiς CΑyίου 
Νικολάου του 'Ορφανού 3• ΔιU 1~Ολωτοii διαδρόμου η διαβατι:,ωv (&ρ. 33) 

1 Ν ι κ ο δ 1] μ ο υ, Συναξαριση]ς, τ, 3, η. 241 (Fκδ. Σ. Ραφτά·νη fγ Ζακύ·ν-&φ 
1868). Πβλ. καl. Α. Η e r g e ι·, Echos d'Orient, 2 (1898/9), σ. 74-. 

2 Διπλιiς α-όλd.ς συ·να''τι(ίμε·ν κα/_ εi'ς '\'Οσο:κομp,ϊα καl μο,•r'ι.ς τ1ϊς Δύσεως J'Jς π. 
'!.· τού St Ga11 καί του CJairveau;x- (12ου αL.) Α. C h ο i s y, Hi.c;toirc de l'arcbitectιι
re, τ. 2, σ. G44. 

3 'Ο ρ λ ά '\'δ ο υ, l\Ιοναστηριακ1) δ.ρzιτεκτονικΊ], 'Α-&ijναι 1927, σ, 13. 

Ή άναπαράστασις τοG Ξ'ε;•&νος τής~,;· Κ/πόλει μονi1ς Παϊ'τοκράτορος. 
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συyκοινωνει το πρόπυλον πρΟς η\ν πρcότην ηυJ.1)ν, έv ψ δευτέρα ε'ίσοδ,ος 

-1Ί παραπυλtς li -rO παραπόρτιν-εlς τ·1Ίν δυηκ1Ίν πί.ευρc'.ιν ευρισκομένη, 

{}ιl έξυπηρέτει η)ν ωJλ1'τν τών βοηftητιχών διαμερισμάτων. 

'Όπισ-&εν του προπύλου 1jτοι κατεγγVς τιjς πύλης (τ. 255) έτο!Cοίtέ~ 
τη πα (&ρ. Β2) τΟ δωμr_itιον 11 κελλίοΥ τοl) fJυρωροV ( -ι:υπ. 684) lj πυλωροϋ 
(τυπ. 68U, G91) 1\ δστιαρίου (τυπ. Gb-1, GΩl), Εκατέρωι1εν δf τού irολωτου 

Οω:δρόμου πρΟ; νι5τον μΕν τΟ έξωτερικΟΥ lατρεϊον (Uρ. ()), προοριζόμενον 

πρΟ; έ'ξέτασιν τιjη• "~·'ξωDεν 1] l:κ τ}]ς ,ι_ιο111}; l:ρχομέγω1• άρρώστω1ι» 1 (τ. 

6ΕΗ, GS±) πρΟς βορρrϊ.ν δf. ηΊν καfJέδρω' (δηλι{δJ'] τΟ γραφεϊον) τWv lα

Τ@ι7ιν (τ. G~Ί) (aρ. 7). 
1'ι1 κα&αι 1 τ0 l(}εψ~.:πευτικΔ δωμερίσματ(f. ιΊ:τετέλουν, κιιτιL τΟ τυπι

κόΙ', iJ {}cίλαμοι ·JΊ Ορδtl'οι (τ. (}82). '.bx τοί•των εlς προωρίζετο διι! τιλ 

τραύμ,ατα η κλάσΕι.; (ηιflμα χειρουργικΟν) καL Jτfριελάμ.ΙJανε 10 κλίνας, 

δΙJο Ξλλοι εξυπηρέιουν τα ΚOlJ'd νοσΊjματα (τμfμιιι παι'tολογικόν)) περιε

λιiμβrινον δ~ εκάτερος &να 10 κλίνας, ό τέταρτο; {}άλαμος περιελάμβανε 

8 :r:λLνα·; καL ΊΊτο διU. ni. Οφ{fαλμικά και Οξύτατα νοσ?}.ιιατα (η6'jμα ΟφΊ'tαλ

μολογικΟν) καl τέλος δ πέμπτος προωρισμένος γυγαιξl γοσούσαις (τμfιμα 

γυναικολογικΌν) περιελάμβανε 12 κλίνας. 

Π/3ιν τfiιν μνημονευ{}εισών κλινόJν, F.:καστος Ορδινος fiτo Εφωδιασμέ

νος καl μΕ μίαν βοη-&ητικ1Ίν κλίνην (τ. οsη Wς καL μΕ Ενα ;ταρακράββα

τον (τ. 682). 

~Ως βλέπει τις, {ι ciρι-&μΟ; τίίJν Εν Ορδίνοις κλινcVν f.χυμαίνετο μεταξiJ 

10 και 14· δΕν {}Cι. εί.χον λοιπ{)y μετu.ιί· των ol. Ί'tάλαμοι μεγάλην διαφο

ρUν Εμβαδού, δι' δ καl Εσzε()ίrω{ι ul,τoi.lς περίπου δμοί.ους μΞ f:μβαδΟν 

κατα μέσον δρον 70 τετρ. μέτρων. 

Περιιιτέρω τc'ι τυπικΌν δ.ναφέρει (σ. β89), δτι τρεϊς εν δλcρ Ciρουλαι 

B·U ύπfιρz.ον εlς τΟν ξεν{όνα, ε; ιLν U.νCι μία μικρrL εlς τΟν Ορδινον τών 

τραυμάτων καl τά'ηι γυγαικ/δν, μία δΕ μεγάλη εlς τΟν f:τερον τ(ί\ν κοινών 

νοσημriτων. 

"Αρουλα δέ, UJς ·1-]δη εν τΏ 1\fοναστηριακ·ίϊ ~Αρzιτεκτονικ"[j μου fξ·t]

γησα (σ. 53), 1']το εστία τι-; Lσόγειο; κατcωκευαζομένη εLς τΟ κέντρον του 

.-&αλύ.μου καL προωρισμένη-κατι/. τΟ τυπικΌν τfις Ε{,εργέτιδος~ϊνα Επ' 

αl,τfι; ψ1]νωvται «τd μαγειρεύματα» τών &ρψ;Jστων καl πυ.ρασκευάζωνται 

<<τd {J.ερμd» καl ϋ.λλα πρΟς ηΊν εκείνων (δηλ. τώv dρρώστωv) παράκλη-

1 Σημειωτέο'\', Οτι καi έ'\'τΟς της γειτο,·ικης μονης ύ:cήρχεν ίδιαίτερο'\' '\'Οσοκο

μεlον χά.ριν τ&'\' μο,·αχ&ν, διότι τΟ _τυπικΟ,, (lναφ~οει ρητ&ς (σ. 689) δτι «τ&ν 6.ρ

ρώστων της μονfjς έν τfj μονfj γενίμ>εται :CQόνοω~. 

, • ου- "ενι"Ονος τt]ς fν Κ/πόλει μονiJς Παντοκράτορος. 
Ή αΛ•απαραστασις τ .... · 

203 

• ' ,. • δ' , ' • ρβωνίο'' 
1 "Ι να δf. ωΊ τιl εκ τΊ\; καύσεως των ςυι,ων και η κα: του ~α ~). , 

σι ν · ' , , , ε'νωσιν fν τω {}αλαιιω, α .. Λ 
689) τ-Ί~ εστίαc: U.ν-Ι+υγιεινυ. αερια παραμ ο~ Ι .·~ ·, 'ι 

(τ. 1:> τε;κει·~iζΕtΟ uπεο τ:·Ί'lν fστίαν, τροΝ .. λος εζεχων υπερ τη"\ 
&φίπ;τανται, Ί .. α .. · · ' · " , .. _ δ ~ ..- , ~ ~ν Ο·- ιι ~ν ftέφΕ 1 1-
" . τ,',,, ,~Jonrr1',,, ("rέοων (): δ.νοίγματη :τευι;, ι ων υφ ε ~. ·~ ~ 
υ οι.ω . _ 1 1 ~ 

~ - ' ") ποΟc δΕ ~' dφ' έτέοου δ' εντον(;)τερον ενηργειτο το ε ,κυσrω - " 
γον τα υ.εοιυ., ~ <Ι " 

' ~, ~ φα_)_ fγ. τι~ιν Cf.νω εlσι'ωzετο εiς τΟν {tάλαμον. Ι να ομ.ως στα-
τουτοι~ χ.αι :, ~ . " ' r 6"' 
itΏ δ τροUλλο;, η το (lνciγχη νU Uποστηριχ{t11 κάτω-&εν δια τεσσαρων τ ι;ων 

1 D ιu i t Γ ί e \\' 8 k i }, Τυπιγ.ά~ ΚίεΒο'' 1S95: σ. (if>2. 
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βαινόντων Ε:πl Lσαρί-{}μων χtόνων, Ίjτοι ΕνΟ; τετρωι.ιονίου (εlχ. 3). Τοιου~ 

το δΕ πρci~ιματι τετρακιόνιον Uνεί'ρον εl:; τU. μόνα σ{Jμερο-ν σφζόμενα β~
ζαντινc't νοσοκομεία τrjn' :Μετειόρων, 11τοι τΟ της l\1. Μεταμορφιδσεως καt 
τΟ τΎ}ς λΙ. Βαρλαάμ. 

ΚατU ταiJτα τι) τετρα;ι;ιόνιον μετιi tol:, ϋπερ&εν τρούλλου δύναται 

νc'ι. itεωρη.ft-fι c~)ς &παραίτητον στοιχείον νοσοκομειακου 1~αλάμου Εχον

τος καl &ρουλαν καl τ1)ν {iπαρξιν τοιούτου βεβαίως -&U ύπονοίi %α[ τΟ 
τυπικΟν τiις Ε{Ιεργέτιδος, δταν παραγγέλλη εl.ς το-Uς μοναχοl1 ς νU: χωρί

σουν Εν κελλίον καl να του δ(/)σουν τΟν ί1)ΠΟJ 1 νοσοκομείου μΕ (/.ρουλαν. 

(D111itrie\vskij σ. 652). 
Ταί:Ιtα πάντα fχων ·δ π' Οψιν μου, ετοπο{}έ rησα τετρακιόνια εις τους 

Ορδί νους Εκείνους, περi iliν τΟ τυπικΟν &ναφέρει δη ε1χον Ciρουλαν, 11τοι 

εlς τ('η• τόJν τραυμάτων (&ρ. 1), εl.ς τΟν τ(ίJν κοι'\•cί:ιν νοσημάτων (&ρ. 3) 
καl εΥς τΟν τών γυναικcί:ιν (&ρ.- δ), τοU; δε λοιποU; δύο, 11τοι τΟν fτερον. 

niJν κοινών νοσημciτων (&ρ. 2) καl τΟν ()φ{}αλμολογικΟν (&ρ. 4), διέταξα 
(ί.λλως 1\ cl.φfjκα ΕσωτερικcUς Ελευ-&έρους' τΟν δφ{},αλμολογικΟν μάλιστα 

{}ciλαμον Εκάλυψα δι(λ μεγciλου 1)μισφαιρικού {}όλου στηριζομένου Επl 8 
παραστάδων και φέροντος Επl τfjς σφαιρικης ΕπιφανεLας του μικροUς 

στρογγύλους φεγyLτας, οϊους Βλέπομεν συνι]tι:tως εlς τα λουτρά. 

Έκ τού κεφαλαίου τοίΊ τυπικοi\ δπερ &ναφέρει πcJσαι καl ποίαι 

ακοίμητοι κωιδi]λαι πρέπει νU c'lπτωνται εΊς tΟν ξενc7η·α (σ. β87), συνάγε

ται, δτι {tlt -u~ηρzον εLς τΟν ξενcΟ'\·α δύο χρεΤαι, Ί]τοι δύο &ποχωρηηlρια 

ε.ξυπηρετούντα τοlΙς δρδίνους. ΈπειδΊ'] δε συνJΊ{}ω; τα·lίτα ΕτοποΊCfετούντο 

εLς τUς γωνίας 11 Εν Εξοχfί 1 , 8τοποtJ-Ιrησα τΟ μεν Εξ α.Uτών κατU ηlν Β. Α. 

γωνίαν (&ρ. 10), Q)στε νU Εξωτ:ηρετοUνtαι δι' αUτου ol '1'1-rί.λαμοι 1 και 2, 
τΟ δΕ δεύτερον μεταξU τcίη• Ί1'αλάμων 4 καl δ (&ρ. 11). Ό πρΟ έκιίστου Εξ 
αUτών προΊcrαλαμοειδΊ']ς χfίJρος δυνιιτΟν i'(λ περιείχε tΟν Υιπτi]ρα. 

ΕLς τΟ αUτΟ π ε ρ!. κανδηλ(ί)ν κεφ(J.λαιοϊ' γίνεται μ ν ε ία και μιας &κοι

μΊ]του κανδ{Jλας «του πορτiκου» (σ. 087). Π<"Jρτικο; δΕ !Ί πόρτιξ (Εκ του 

λατινικοί! porticus) f:χαλεlτο ·Uπ(J τc'iΊϊ' Βυ'ζαvτιγcίη πάσα κωνοστιΊρικτος 

στοri1 τοωύτη δ' ΕνtαtΊ,'}α {}U ·ιΊτο βεΒα(ω:;; 1) περιΊCfέουσα τ·1Ίν μεγάλην α1J

λΊ)ν (&.ρ. 12), 1]ς έπομένως διαπιστοl)ται καl F.ντεl'{}c.ν 1l ϋπαρξις. 
"Ως 1jτο φυσικόv, διrf. τοια{iτης φ1Jσεως ϊδρυμα και μάλιστα βυζαντι

νόν, ό ξενUΗ' περιείχε κttl δύο Εκκλησίας (σ. 687, 688, 692). 'Εκ τούτων 11 

μΕν προωρίζετο διc'ι. το\Jς l:iνhρα; (dρ. 8), 1Ί δf διc'ι τc'ις γυναΊκας (σ. ()88) (&ρ. 
9) δι" δ και την δευτέραν ταύτην Ετοπο-&έτησα παρδ. τΟν Ίtάλαμον τών γυ-

---·--~--·~. 

1 Παράβαλε n!.κ.ίας τoiJ l\Ιυστρc1, 'ΛQϊ.εϊο'\' τciJ'\' )1υζαντινιUν JΙνημείων τfις 'Ελ

λάδος, Γ' (1937), σ. 79. 

π ' 205 
''Η ιlναπαράστασις τοi) Ξε·ν&νος τi'jς εν Κ(;τό1,ει ~ιο·νfις αντοκρατορος. 

- "'(,'[ π) Ί]σίον τΊ]'" δευτέρας εlσόδου, ϊνα καl εlς τΟν εξω κόσμον ε~-
αικω\ ,, ' · ' , · 8") " ' δ 

ν . ~. 'I . οοσιτ{J.'Ε:τειδ·ιΊ δf τΟ τυπικΟν Cι.ναφέρεt (σ.() ι. ~ οτι μονον ι~ 
γαι ευ κο .ως π... , c ' - Σ-ηfJρος» και 

..., " " {}(ι. εδίδοντο χvλάρια, 1ίτοι «κατα την εορτην tου u - '" 
του ε του-=- · " , · ' " 'ν των α-

, «tΊlν fν τil ;τρ((JtιΊ τοίJ ~οεμβρ(ου μηΥΟς τεJ,ουμενην ε~ρτη - -
;ι.αtα ' ' οι ' οι - ν '·ιιστον των ναω'\' του 

, , 1 :\.ναοvύοων)>, συμπεραινωι ση ο ετερο'=' τοι. ,u.,. , _ 
γιοΥΙ · ~ ι ~ " - • ' ' :\ ναρvυρων Κοσμιι: 

- _ • r)' '-, ιίl.το ε1- ιινι'μιην τ&1ν ιατρω'\' α~:ιων . ι - • 
~ενω'\'t),_, 1 υ ετιj '=' . , - - ΙΙ _, Ετι-
" - , ' ' τΟ Y.u.ft-oί ΙΧΟ\' τ·ϊ1,.. Ι\Ιονη; του αντοκρυ.τορος 

ι ΔαιιιΗνΟυ, α ψ ου . . '. ':> - ' ' '"' -

κα. ~· I - "' - ,.. ( ι't'--1: (j7 3 ιJ9\J). Ναισκος αΛ.ι.ως τε των 
-το ει- ιινηιιην του ..,;..ωτηρο-= τ. J J ' ' ~. - - J\1 

μα ., · · ' ' ',. τΟ ΝοσοΧοιιειον της · 
άγ. 'Αναργύρο.η· υπάρχει προσηρτημ.ενο; και ει-, , , 

του ΒαολαCιιι τcin• Μετε(;Jρων. ., , ~ . '" ' , , ) ' υ νοσοκο,ιείου ητο και ο Αου-, \παραί τη τον επισης συ μ π' ηρωμα το ~ _ , , 
~ " ' " - ιΥ.ω Οπερ ονοιια-' !1 , ι δ' α"ναφέοεται τοω-L,τος και εν τ φ τυπ .. ' , 

ρων ρα~•ματ · · ... - , , β • -
τ ·-_:,, , ι , I ουτρΟν τoli ~:ενωνο")) (σ. (JSG), &κόμη δf. και το « JαJ,ανειον» 
ζει α\;:τον «το " , ':' ,, :, , .'. , .- 'ΕπειδΎ δf. συγχρό-

6(--η δπό-&εν συναγομεν, οτι -{}α ητο υποκαυστο':>' Ο I ι ' ο ι 
(σο C ;{' J I ) ουτοοt< (1 ()Ου α ι) t'\ωαίον παράδειγμα ηυτυχησα γ ανευ-
νου U'ι.ψκαυστου " -. . "'" . "' , , Π - ( j αυρίω 

" - ':" " , - Ι( ι '}ωοι:iJνο... J\'loν rΊ τ1ις Ζωοδοχου η γης παρ α , • 
ρω εν τη επι του Ί • ._ -=- • _ , , δ , ' , ξε-
- '! ; ι' 11ε/ ετίου) τοιJτου tO σzέδιον παρεδεχ&ην και ια τu'\ 

τη'" 1'' · uσ .ου -" ' " δ' ~ - - - εδίω "' - ~ ,. (? 1 ~·) 'Υτοποι'tέτησα εν τφ γενικψ σχ • 
νώνυ του Παντοκρατορο, αρ. ,) · ' ,<- , , 
τΟν },ουtρίδνα κατι'ι. τ·l'ιν πλευρι'tν τΊΊς αf.!Ιc\Ίς τΊΊν γειτ,νια~~υ~αν~,πρ,ο; το 

_ , δ ' . l οί γηοοκοιιίται εν αυτφ ει..ουοντο, 
κtγ1ριον του γηροκομειου, ιuτι ~ιt , " , 

"'α.&(λ τΟ τυπικΟν &ναφέρει (σ. ω-J~)), _ , .- , 
Εtς τ~ &νωtέρω δωμερίσμυ.τα 1crU. πρέπι~ τ~λευτ~ιο~ να ~ρο~τε-&τ~ και 

το φαριιακείον δ~ερ ~ρέπει νι/. ·ύπϊlρzε' (l(p- ο{, ρ η τω ς αν,αφερΟ''\- :αι οι :~-
' ' ' Ε' ' σχέδιον το ετοπουε· ' ( 684 ()90) l·jτοι ot φαριιακοποιοι. ~ις το • 

μενταριοι σ. , , . 
tψϊα. ει-- τΟ υπ' &ρ. 15 κελλίον. I ~ 

Τlι.=- μέχρι τοUδε μνημονευΊ'tέντα διαμερίσματα ύπcίγονται :nχ;ντα εις 
· ' , _ , , , -,,_ ~ {}εηί: κΗι τ 1;ιν {}εραπειαν των 

η'Jν Κttτηγοριαν των αμεσως προς το ι.-, α σ , - ' I " ,'-

_. _ ,_ - , ,_ '~ν τη :ποοτεινοιιενη κατοψει εμφα'\L 
σzετι:-ομένων ιιεοων του ~;ενι,J\ ο 'Ο>. • '~ • • , ο , δ 

~ΟΌ\;Η;L :-ΗJ.ντα <',;)ς ... fν \uΟ'/ε[ιρ διο.τετ~ι.γμέ'\~(L' ~fν, τούτοις ιδυν.rιτ?ν ω cOQ' ι
'\'Οl η το·i'_,λιί.z.ιστον τινfς τούτων ν(ι 'Ι-j(HL~' ε<~ οροφ~~J ::JΠΟΊ}ετημενοι, ο;~ηε, 

' ' _ο 0 ι}έσ-l) τι,_ τι'jν -{1,-ωρ:Ξιν κι,ιμ(ι.κων υ.νοΩου, το;rοΗετημε'\(ι)'\ 
πρεπε ι νι.ι υπ Ί ι. <:- • - , , ο . ο ποί ί U.ς 

" ' 'ι·το', τοι1 πορτίκο·ι' '{να <~ωιν εστεγασμενω, ωζ εις. "" 
πι υ υ.νωτατυ. ε· -=- .- • • 

· - •' "Ο Ι'αί,•ει 2 
μονιι.ς του Λ y. ρους συ μ J · _ 1 , • __ 

~r_--. I - ε'ις τι'J'' ;c~ε'τιισι\' τ6'Jι' 9οηι'tητι::ι.ων δωμερισματοη., πα r,ρχομενοι νυν c'=' v. I' _ '. _ ο -

- " ' π/ είστα τούτων δfν U.ναφέρονται μεν ρητως εν tψ 
ρατηρΟΊ-'με"Ι-' 1 οτι τυ. • -. · 

' , Α, 'Ο ρ λ ά '\' δ ο υ, 1-ιΙοναστηριακΊ'] Cιρχ~τεκτο:~κ1Ί 
· - 'ΕΙ' 'δ - Α' (193ο) σ. l<D· τfu'\• βυζαντινι!~η· μ,•ημειων της ,ι.c~ ο., 

.11 l\lονασι:-ηριακ. 1Ί 'Αρχιτεκτονικη σ. 23. 

σ. 54. Π βλ. 'Αρχι'ϊον 



τυ:πικ(ί), ~)ζ τα κύρια! συνάγεται δμως lc) {1παρξίς των εκ τών συμφραζο

μ6:ων: Ταί!τα, ό)ς καl &ρzόμενος c:Ιπον, f.τοπο{}έτησα :τέριξ δευτέρας, μι. 

κροτέρας αUλf}ς, συγκοινωνούσης πρΟς τ1Ίν πρc(Jτη'\'. 

"Η σαν δΕ τιΊ. εtκαζc)μενα βοη1'tητι:ι.U. διuμερlσματιι: τU έξής: τΟ του 

μειζοτέρου 1) οiκονόμου το-υ 'ξενcJ)'\'ος (()[)!i, ιJ88), (J.ρ. 1-± %α!. l.J:α), η\ τώ·ν 

Οπτιόνwν, Ίiτοι τcίη• λογιση'Ον τοί1 ίΟρύματος (σ. t),'J:) ιlρ. Hi\ τΟ μαγειρείον 
(λέβητες σ. 688 &ρ. lί), τΟ μαγ%ιπεΙον (σ. ()})(;, ()θ 1 ), ilτοι τ<) &ρτοποιείον' 
(&ρ. 22), μετd τoii φοΊ)ρνου 1 (&ρ. :!3λ τΟ πλυνΗ}ριον, (&ρ. 2β), δπερ f.τωrο~ 

Ely .. 4. το yηροχομFίον τοίΙ • Αρματίοu. 
(:Μικρογραφία του Μηνολογίου Βασιλείου του Β' δν τφ Βατικα'\·6)). 

Qε'τ11σα ' ' ι" "" " ' Q ' "δ ~ " ' ~ ' υ . παρ α τον ·,ουτρωνα, ι να το υερμον υ ω ρ ευκοι,ωτερον ε πι τυγzα-

νεται, δ μύλος, (&ρ. 24), οί aτάβλω, (ιlρ. 2i:J) μετιl τc'Ον κε/.λiων του στρά

τωρος (σ. GS4), τα :tελλία τών /c_·ρέων (l)8J), (1ναγγωστι7ι1ι (ιi84), μαγείρων 

(684), δψw••ιάτωρος (684), του χαλκωματά ((;92), του καδδαρii (692}, του 
μυλοχαράκτοv (GS4), το'ί:Ί dκονητοV (ι)92) t'.αi τc7ηι σαπwνιστριών (()84) καi. 
γενικrtlς {;πηρετών ·11 δουλευτ6Jν τοϋ ξc:νώνος (σ. ()80), ο'ίτι'\'Εζ δυνατΌν καΙ. 
να μ1'1 Εκοιμώντο Εν τci) ξενώνι. ΧUριν τΊι:; δμάδος πάντων τούτων Ε:σχε
δίασα tU Uπ' &.ρι{tμο·Uς 18, 19, :20,_26, 2ί καl 28 κελλία. 

Εlς τΟν ξενώνα τοi• Παντοκρctτορος -i')TO προσηρtημένον και γηροκο-

'Η 6.'\'α:π:αράστασις τοϊί :Ξε'\•(0'\'Ος τfjς f-ν Κ(:π:όλει μο••fΊς :t!α•·τόκράτορος. 207 

-
0 

.. ,, δrι:ερ οτεριείάιι[)αγε 24 κί.ίνας (σ. 694). ΤΟ κτι'ωιον τουτο Ετοπο.ftέ-
ιιε ι • ι ' · 
~~σα χατU η\ν :!\. Α. γωΥίαν τοϊi ξενώνας (clρ. 28), Ίlτοι JCρΟς τΟ μέρος 

1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' - " " t1"' μονf}ς. ~Εuχεδίασα δ α·δτο ι•)ς ε:.ιιμηχε; χτισμα μετα μυχων, οιους ε%ει 

κ~l τΔ γηροκομείον τfις ΔΙ. Πεντέλη:; 2 . ΤΟ δΕ: σγ,;11μυ. της βαcιιλικ.ής f.νε-· 
π:νεύσ{}ην εχ τ·ii; εlχόνο; του εν ΚΜνστο.Λ'tl'\'Οι·πόλει περιφι)μου ΓηροΥ.Ο
ιείου τοί• 'Αρματί.ο1..1, 1]ν μίl.ς Οιέuωσε μιΧρογρυ.φία τoiJ λαμπροi) lνlηνολο

ι . . . , - Ι' - , 
1
,. ", 3 

yίου Βrωιλεί.ου τ,ου ΒΊ ,τ:οϋ rl,πο:ι.ειμ.:νου εν τη_ )α:cΊΥ.α~Ί1 Ι.>ιJ/,ι~υ η:υ,· ~ 
'Εν τ'fi εlκονt τu.υτη (εικ. ±)το ΎΙιροκομειον παρισταται εν οροφφ, 

δπω-&εν δ! αυτ:οϋ Uψοϋται f-πl. πύργου τρούλλος, δστις βεβαίως VU. εσκε
πε ·1) τΊιν &ρουλαν τcJ)ν γηρο~ωμουμένων 11 τΟ πtλ·U ηΊν έστίαν του παρα
κειμένου μαγειρείου, Ε Χ τΟς εαν &ν1\κη εΊς τΟ εL•κτ1)ριον, οίJηνος ποιείται 
μνείcιν χαL τΟ 1lμέτερον τυπtΧΟν (ιJg.J:). 

.~'·!Ον δλον 'ξε'\•ίiηια Ε:σχεδίασα συνεχόμενΩν πρΟς τΊΊν μονΊ\ν του Ιlαν-
;·:· ' ' ' ' ' g " , ' , ' " ' tοκρ(;::;ορος. Δυνατον εν τουtοις και να ητο εις τι να απ εκεινη;: απο-

στασι~::::· τΟ γηροΥ,ομείον δμως Ίiτο τfις μονfις παράρτημα, δι! δ καl τΟ 
fτοπο~~έτησα μεταξV τών δύο. 

'Εν τQ) μέυφ τΎις αUλη; της μον11ς Ετοπο&έτησα τΟ Υ.αVολιΧΩν α:Uτ1Ίς, 
1Ίτοι τΟν ναΟν του Παντοχρd.τορος, ο{•, σωζομένου εlαέτιι τC1 σχέδιον πα
ρέλαβαν Εχ το'ί1 βιβλίου τοϋ ~{i11ing·en. Τ<) τυπικΟν τfiς μονfiς περιγράφει 
λεπτομερU:>ς τΟν ναΟν τούτον 0>ς καi δ,ύο Uλλους fν τψ περιβόλcρ της 
αUτfις ~ιlονfις εύρισκομένους. Τοσούτον δΕ: λεπτομερ1)ς εl.ναι 1l σχετιΥ3J 
περιγραφΊ1, ίbστε καL τr7π tριάJν τούτων ναUηι δύναταί τις '\'α f.πιχειρ1Ίση 
τfιν ταύησιν πρΟς τα σωζόμενυ. μνημεία καL ν<l διδαχ&·6 πολυτίμους σχε
τικU.ς πληροφορίας. Το;ύτην δμως τ1)ν μελέτην -θ·έλομεν εnιχειρ1Ίσει f.ν 
tδιω τέρψ Ciρ{)'Qcρ. 

ΑΚΑΣ'f. Κ. ΟΡΛΑΚΔΟΣ 

1 Τοίiτο συ'\'έΒαι'\'F y.αl εtς :ιολλrf.ς μονό.ς, r;,ς Jί. χ. τ1l'\' τJlς Κοσμοσωτείρας. 
(L. p e t i t, lι.sYestija 13, σ. 05), nl\' της Πεντέλης ('Ο ρ λ ά '\' δ ο υ, Μοyαστηρια· 
i'-11 Άρχιτεκτο'\'ιΧ1j, rJ6) χλ:π:. 

:! L\ΙοναστηριακΊ'ι 'ΑρχιτεΥ,ι:Ω'\'t'ι.Ίι, σ. 56. 
3 Ι1 meιωlogio di Basίlio Π (Codices e νatican.is selecti, νοl. VIII, Πί'\'. 4~5). 



ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗ'ΓΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑlJΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΠΣΕΩΣ 

ΕΝ Τ[) ΒΥΖΑΝ'ΓΙΝ[) ΚΡΑΤΕΙ 

το ζ-J]ηπια τής διοικητικfjς διαιρέσεως και τΊ}ς Επαρχιακης Κα1Ψ δ

λου δtοικ{jσεως τuϊi ΒυζαντινοU Κράτους, διερευνη\Ην διU τ11'ν Uρχαιοτέ

ραν καl. μέσην βυζαντινΊ~Jν περίοδον, &νεπαρκώς μόνον εμελετ1Ί{}η διU. 

η)ν εποz}ιν τίδν Κομνηνι7)ν, Ε.λάzιστα δΕ: καl dτελέστu.τα δι' Ολην ηΊν 

zρονικΊlν περίοδον τΊ1ν δι ιΊκουσαν &~Ο τ·fις πρώτης μ8χρι τfjς τελευταίας 

δ.λιόσεως 1• At πολλαπλαί περιπέτειαι, τUς όποίας r.:ατιλ τοUς ύστάτους βυ

ζαντινοiις χρόνους ύπέστη τΟ fδαφος της Α·Uτοκρατορίας, ύπαχ-ι'Ηv ·UπΟ 

διαφόρους καtω~τηηiς, ΎΊ Ε:ναλί-.αγΊ:J τ<i)'\' δωικηηκ/Ον {}εσμιΟν, μαρτυρούσα 

περl τfjς dσ,;α-&είας καl της Ελλείψεως ενιαίας πολιτικfις κατευ~ύνσεως 

παρU τίί κεντρικfi Εξουσίιt, η δημιουργία, Εν τΟς τών κόλπων τοίi παλcι.ιόtε

ρον ένιαίου καl Εξόχως συγκεντρωτικού κρατικο·U συγκροη]ματος, κρατών 

κατα τΟ μιiλλον ·ij 11ττον αυτοτελc:ί':ιν καi. αUtοδιοικουμένων, τΟ πλiΊ-&ος 

tέλος και ·fι ποικιλία τcUν VπαρχουσcUν πηγcίη•, κα{}ιστcUσι δυσz.ερεστέραν 

η)ν Ερευναν και δικαιολογΟ'Uν εν ηνι μέτρφ η'jν fλλειψιν γΕνικωtέρας 

περi. τοι:, ζηηίματος ΕπιστημονικΎjς Εργασίας. 

cH παροιiσα μελέτη σκοπΟν 8χει νU. ;ι;αρουσιάσυ τr'ι πορίσματα μα

κριί>ν ΕρευνcΟν περι ηΟν Επιβιωσriντων παλαιοτέρων καL τ1}ς γενέσεως καL 

διαμορφcόσεως των νεωτέρων Επαρχιακίί:'η• {}εσμών, να παρακολουΊ~l]ση 

η']ν γένεσιν καL τας τύχαι;, εl διΙνατUν δf Χni. ηΊν γεωγραφικ1Ίν εκτασιν, 

1 Έκ τ&·ν τελευταίω·ν fργασι&ϊ• ηϋγ clϊ•αφερομέϊ·ων εlς ιιlς δύο τελευταίας 

περιόδους, μνημονεύομεν ένταϋ-&α τιlς έξης: Α. Η e i s e n b e r g, Aus der Geschi
chte ιιnd Literatur der ρalaiologenzeίt, Sitznngsberichte der Ba}'er. Akademie der 
\:Vissenschaften, Phil.-hist. κι Ab11.10, 1920: σελ. 68 Χέ. Ε. s t e i η, Untersu
chιιngen zur spatbyzantinischen Verfassηngs-und Wirtschaftsgeschichte, Mitteilun· 
gen zur osmanischen Geschichte, τόμ. 2 (1926), σε.λ. 1-62. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί

δ ο υ, Βυζαηι>•αl. Μελέται, ΈπιστημονιΚ'Ι'ι Έπετηρίς τf]ς ΦιλοσοφιΧης Σχολης τοiί 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 3 (1939), σ. 267 κέ. 

Περί τf]ς διοικητι.r.f]ς διαιρέσεως έ'\' τφ Βυζαγτηψ Κράτει. 20& 

έκάστη; Ξπαρz.ιακΎjς δωικητικΊΊ; μονάδος, Χαl τέλος, όρμωμένη εκ τών 
κα-&' SκασtΟΥ, να διατυ:;τό)συ γενικ.ωτέρας τινlι.ς σκέψεις περί τfις άσκη
{}είση; δργανωτιΧΊΊς καl διοικητικiις πολltιΧ1":]ς εν τfι ΑUτοκρατορί.g τi]ς 
Νικιιίας χαί βραδ·ύτερον Εν Βυζαντίφ, κ.ατCι τ1lν Εποχ·1'τν τi]ς δυναστείας 
τών Παλαιολόγων. , 

Βεβαίως, 11 μεταγενεστέρα ερευνα {}(ι &ποκαλύψυ χαL {:}r.J. συμπλ~ΊQΟΟ· 
ση κατ' &νάγκην πολλlι. κενά, τόσον f;;τl τU ~cί.σει τ.ιUν, Ί~δη _ΕΧδ~δομεν~ν 
ιλολογικιΟν καL U..λλων κεψ.ένω'\', δσον κυρtως και επι τη βασει των 

~ δο'τcJ'' aρχειακών ιινΊ]ιιείων, τών όποίων άπ0 πολλοU μελετάται 11 εκ-
ανεκ 1 " , • · 

δοσις. 'Αλλ α καL cl>ς νϋν εχει, 11 παροιiσα μελέτη, ''ομίζομεν δ τι -&U. προ~-
φέρη ιιικρCι'\' συμβολ1)ν εlς τΟν χα{}ορισμΟν nUν τιΊ'tεμένων προβλημα
των, ~lς τ1\ν διερε·ύνησι'\' τών διοικητικών -&εσμών Χαl εl.ς η']ν συναγω-
ΎΊ~J'V τr/ξινόμησt'\' τοϋ γνωστοϋ ύλικοϊ:,, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΟ ΧΡΥΣΟΒΟΥ ΛΛΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ Γ'. 

Δια ν(~ κατανο·1Ίσωμεν πληρέστερον τi\1ν άσκ-φ'tεϊσαν εν τii f;cαρχια
κΊϊ διοικ1Ίσει μει:U. τΟ fiτος 1204 πολιτικ1'1ν, είναι Uνtiγκη νU ε'ξετάσωμεν 
π~ώτον τ·1)ν χατάστασιν, εlς τ1Ίν Οποίαν εύρίσγ.ετο 1l διοικητικ1) διαίρεσις 
τf:ς Α,.Uτοκρατορίας κατα τους ύστάτους z.ρόνους τΎj; δυναστείας τών Άγ
γέλων. Δύο Εξόχως σημανηκU. Χείμενα, τΟ ύπΕρ τών l3ενετc0ν χρυσό
βουλλον 'Αλεξίου τοϋ Γ', άπολυ{}fν κατΔ μΊ-jνα Νοέμβριον τοϋ 1198 (o1Jχl 
δε llθ9, (1ς εν τfl Εκδόσει καl δ:.λλαχο·i:Ί άναγρύ.φεται) 1 καi. 11 λεγομένη 
Partitio Roιnaniae μετU. τών συναφιi>ν κειμένων, παρέχουν εlς τΟν Ερευ
νητ)1ν πλούσιον ύλικΟν διU τι'Jν &ναπαρύ.στασιν τi]ς διοικητικi]ς διαιρέσε
ως το\) ΒυζαντινοU Κράτους καηΊ. τU fτη 1198 Χαl 1204. 

ΤΟ ύτrΕρ τrΟν Βενετrί)'\• χρυσόβουλλον 'Αλε'ξίου τοϋ Γ', σφζόμενο'' &.
τυι./0ς μόνον εν λατινική μεταφρcίσει, περιέχεtαι εν άπογρriφcρ εlς τας 
δι'ΙΟ γνωστlι.ς συλλογU.ς του Libeι· Aibus Χr.ιl τοlΊ Liber Pactoruιη, Εξ
εδό{}·η δ' ε.πανειλημμένως. Προz.ειροτέρα καl πληρεστέρα εκδοσις είναι 1~1 

c ' " ' ? " ο - 3 
του Tafel, δ ό;τοίος καl εν t6) σϊ..ετικQ} υπομνιjματι" και αJ,Λαχου πα-

1 llρβλ. μ r. D 6 Ι g c r, Regesten det· Kaisernrkιιnden des ostrδιnischen 

Reiches, τεϋχος Β', σελ. 104-105. . 
2 Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, Urkunden zur ilteren Handels-nnd Staatsgeschι

clιte der Republik Venedig, τόμ. Α' (Βιέννη, 1856), σελ. 246-280. '~·νατύ,πωσ~ς 
παvιl z a c h a r i a ν ο η L i η g e n t h a l, ]ιιs Gι·aeco-ronιanum, το μ. Γ , σει.. 
553-5ϋ5. "Εκδοσις 'Ι ω. καi. Π α'\'. Ζ έπο υ, τόμ. Α' (Ά-&f]ϊ'αt, 1931), σε/.. 

469-480. 
3 Τ a f e 1. S)'tn'ι1 olarιιnι criticarιιιn, geographianι B)·zantinam spect<ιntiunι, 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒVΖΑΝΙΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ""Ε,;ος ΙΖ' 14 
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ρέσzε πολλd; καί Υ.ατα τcJ πί.εlστον ε πι τυzεί:; ~~εωγραφικd.ς διευκριν1ίπεΊς. 
ΜεταξiJ τ6Ίν ω.λων προνομίων, τU δ~οία διι'ι. του εlρημένου zρυσο~ 

βο·ύλλου έδδΊ<JησαΥ εL; τοiJς Βενετούς, -iΊτο καl τΟ τ·-ΙΊς fλευΗέρας }:μπο

ρίας χα{}' rf.πrίσας τU.ς zrόρrA; καi έπαρzίας ΗΗ! Κρrί.του;, τιλς δ ποίας δνο~ 

μαστl έν τίt) έγγριiφφ Cί.νuφέρει δ 'Αλέξιος ό Γι: «Iιημeriuιn nιeun1; λέ

γει έv τίi σχετιΧ"6 Q1lτρrι τΪ]; συν1tJΊΧΊjς, et a ta1ί ωolestia νo1ens fίde

lissinιos et Veneticos libeι·are, et ηοηιiιιαtiιπ oιnπes regiones, quae 
sιιb Romania sunt, in quibus ιnercaι·i debent, ordinare in pι·esenti 
c1Ίr:γsobul1o, ιneo placuit Inιμerio, quae sunt iste videlicet» 1 . 

Έν συνεχείq. U.νrLγράφονται αί έπαρzίυ.ι τoiJ Κράτους, τU.ς Οποίας 

κα.l {)μεL;, &χολου{tοUντες ηlν Εν τψ f.γγράφcρ τ:ηρουμένην t<iξιν, κατα

χωρίζομεν κατωτέρω 2• 

α') «PΓovintia Dirrac!ιij cum illis, que iιι ω suιιt 

prrsoιιaruιιι et ecclesiaruιιι iιιιιιιobilibus>. 

ΤΟ -&έμα Δυρραχίου, &ντικατcισηlααν τUς Ε:-ταρχίας τfις νέιις 'Ηπεί

ρου 3 καl της Πραιβιiλεως, tδρύ{}η .. κaτcl τινας \ ~:πl τfις βασιλείας tού 

Θεοφίλου (829-8-±::?). Toliτo μόνον εlναι βέβαιον, δτι &.ναφέρεται Εν tίρ 

Τακτικίi) τοί1 υspenskγ 5 , -τ:Ο Οποίον, (~)ς γνιοσ-τ:όν, Εγράφη μεταξlΙ ηΟν 

Ετών 8-±2 κaL 856 6 • • Αναφέρεται f1ωα·ύτως εν τQ1 Κλητορολογίφ τοϋ 

partes duae, μέρος πρΟΟτον Abhandlungen d. ΙΙΙ Cl. d. Κ. Ak. d. \\'i.'3s. V Bd Π 
Abthl. (β). s. a. Κατωτέρω {}·0. παραπέμπωμεν είς τιΊ l.'ργον το·Uτ;ο ύ:τΟ τ(η• συ\•τε

τμημένον τίτλον : Symbolae criticae. 
1 τ a f e 1-Τ lι ο m a SJ Urknnden, Α', σελ. 258. 
2 'Εν τfι μελέη( τ&ν ~:ν τc'Q χρυσοβο1'iλλφ clνα(pFQOμf.'\•ων 1"Jιοικητικ{tJν περιφε

ρειίiΊ'\' cΊ.ρκούμε-&α κατδ. κανό'\'α εtς ηl'\' μέχρι του 12U,1 ίστορίαν u.ύτWν, ~-πιψυλλασa 
σόμενοι ,,α συμπληριδσωμε'\' ηlν fκ'θ-εσιν 1lμ&ν ε,. τοϊς οlκείοις κεφαλαίοις. Τ1'γν δι

ευκρί'\'ησιν ταύτην πρέπει ,,υ_ f;tΛl πrίΛ•τοτε πρό δψδαλμών ό (1'\•αγνάωτης. 

il Ί ε ρ ο κλέους, Συνέκδημος~ εκb. Α. Β u r c k lι a r d t: (Λειψία 18!:1:3), 

σελ. 13: «'Επαρχία νέας Ήπείροu, ·UπΟ κονσιλάριον, πόλεις Ψ. Λυρρrlzιν ·ij ποτε 
Έπίδαμ'\•ος, Σκάμπα, 'Απολλωνία, Βrlλλις, 'Αμαντία, Πολυχεριού:;τ:ο/.ις (s.ίc), ΑV

λώ'\•1 ΑVλί'\•tδος μητρόπολις:, ΛιστρΟΟν καl Σκειjπτων». 

Λ J. Β. Β η r )', Α Histoι-y of the Eastern Ron1an Eιnpire fron1 the Fa\1 of Ι~ 

rene to the Accension of Basil Ι, (ΛονδlΙ'ΟΙ', 1912), σελ. 2:-J-4.. F ι·. D ν ο r η ί k, Les 
ιegendes de Constantin et ιle Methode vnes de .H)·zance, (Πράγα, 1933), σελ. 12. 

5 F. υ s p e η s k y, Vi7-ant. ta1Jel ο rangach, lzνestija του έν Κωνσταντινοu· 
πόλει Ψωσσικου Άρzαιολοyικου 'ΙΥστιτούτου, τόμ. 3 (1898), σελ. 114.. 

6 Ό κ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η;, Βυζαντιναl 1-lελέται. [ΈπιστημονtκΊ'J Έπετη

ρLς τfjς Φιλοσοφικης Σχολης τοiι Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 3 (193θ)ι 
σελ. 4.i7 χέ., βασιζόμενος έπί διαφόρω'' έσωτεQικών τεκμηρίων, τοπο-θετει η)ν σύ'\•· 
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Φιϊ.οΠέου 1 (Σεπτέμβρως 89θ) ~ Χni. Εν n"i) Τ'rα.τικf!) του BenesclΊe\~ic' ;': 

(921-944) "· . δ' ' . Q , β- . 
τα δρω τοίΊ -θ-έματος τοι~ Δυρραχιου εν ουναμευ α επακρι )ως να 

κα1'tορίσωμεν. lΙρΟς βορρclν Ί'Ι επαρχία iiφJ']πτετο τ~ι:\ {}~ματος τfις 'Δαλ-
' ο <<ε~., παί αιο-ϊ\ ιιΕν τοίνυν λέ~ιει δ ΚωνστΗντινος ο Πορφυρογεννη-

μα-τ:ιας · '· " . ' ~ , _ , , , 
το" 5 1) Δελματία ηlν &ρχΊ'ιν μΕν εtz.εν &πο τω'\' συνορων Δυρρα.zιου η-

., ' , , ο;- , (}, Δ , 
γσυν &πΟ 'Α ντιβάρεω; .... », t: Γο ~:'~:.αντινο'\~ 1 εμr':.' υρραχ~ου: πα.ρ.:.τ~Ί-
εί δ Κωνσταντίνος Jιι-ecek, :.τεριει.αμβανε τα κατυ:Λ.οιπα των ρωμαιχων 

ic:ι:αozιfin' τfις Πραιβαλι τανf)ς και τ·fι; νέας 'Ηπείρου. ΟΊJδόλως δΕ περι
ω.σίζ .... ε~ο, cΊ)ς 1) πρΟς βορράν γειτονικ1) επαρr..ία, εlς παρα{}αλασσία; τινU.ς 

0;., "'~ και ν11' σου;;; &λλ' f'Ξετείνετο βα·-&έως εΊς τΟ εσωτερικΌν τfις χώρας. 
π ,ι..., • - _J -' 

το σύ"\'Ο_QΟΥ του {}έματος c'Jφινε tΊ']'V &κτΊΊν μεταξlΙ τfις Budua καl της 
'Ανηβά~;~εως, Εστρέφετο πρΟ; τ1Ίν -&άλασσαν dπΟ τΟ Σκούταρι μέχρι .Dr1~ 
vasto, J{:':ριελ(f.μβανε τ+ιν χώραν τών σημ.ερινόJ'\' φυλcΊ)'\, τόJν Pulatι και 
τών Μ υiΊδc(ίτίδν, ι~)ς κα.l τ1'ιν πόλιν Βεράτιον, καl Εστρέφετο f.κ νέου με
τα.';:.·U το~ c/.κραηηρίου Γλc"i"Jσσα Υ.αl το'ίi λιμένος τfiς Χιμάρας πρΟς η)ν 
ύ.κ~{γν. Πρι)ς ιjορράν, τΟ σύνορον t-fις ~παρχίας ·?ιπτετο τGn· σερβικών 
Ε:τrαρχιίί:ηι τ·l); Διοκλείας ·1\ Zeta, πρΟς &.νατολίtς tώ'\' ιια;εδονιΚ~)ν ~λα
βικιi)ν χωρών τfις Δίβρης, τfις ~Αzρίδος καl τοϋ Ιiνω Δ.εβολη. Προς νοτον 

, - "" '. " Ν.. , ' Ε:στηρίζέτο Επl του &εματος -τ:ης 1,· ικοποι.εwr; η 1 αuπακτου ..• » , 

--------·--

τα'Ε.ι'\' του Τακτικού Uspensk)- ο~ctγον f,•ωρίτερο'\' 1 λέγω'\' (σελ. 503) δτι <,ο{,δεlς λό
γο; ύ;τ(ιρz:ει: δπω; τΟ ΤακτικΟν τεθ·!.i εl.ς τοι\; μετr'ι. τι) 828 χρόνους. Δf:ν δύ,•αται 
Uιιως γ{ι τεf!-ίi και ε!.ς τ:οl.tς πρΟ του 809 χρόνου::;, διότι ('ίγαφέρη δ ο μ έ σ τ ι κ ο γ 
τ,{l) ν ί κ α ν ά τ ω ν (119), τU δf σ6Jμα τουτο i'οδημιουργίιf!η {•π6 του Νικηφόρου 

του Α' εν fτει 809». 
1 J, Β. Β η ι·)', The Iιnperial Adnιinist,-a.tiνe S)':Jteιn in the ninth Centnη·, 

Th.e Britίsh Acaclem)', Supplenιental I'apers, Λ' (Λονδ"ϊνον, HJll), σελ. 147 ~. 
2 'Ο Ρ. Μ a a s, J)er Interpolatoι- des l}hilotl1eos, ll)'Z, Zeitschrift, τόμ. 34 

(1934), σελ. 257-261, J."έδειξε·ν Οτι τέσσαρα το·ωΛ.χιστον χωρία του Κ λ η τ ο ρ ο~ 
λ ο γ ί ο υ, ~:λέγχουν δ τι νεωτέρα χείρ, :τερi τΟ fτος Η!Ο. παρενέβαλε ΠQοσ{}ίlκας εlς 
τό ;LρzΙκtί)ς κατr'ι. τU iiτuς 89Η συνταχ{!~·γ συγγραμμά.τιαν, 

3 ν. Β e n e 8 c }1 e v i c', Πie B)'Zantinif;clιen Ranglisten naclι den R\etoωlo~ 
gion Philothei ιne Cer. 1. li c. 52) ιιηιl nach ιlen Je1·ιιsaleιηeτ Hanιl~chrHten zu~ 

Ramιnengestellt nnd reYidiert, fγ B)'zantίnisr.::h-Nengrieclιisclιe ]aln·1.Jίicher, τόμ. 5 

(192(i!, σελ. 120-121. 
• 4. 'Ο κ. Σ τ. Κ υ ρ ι α r. ίΟ η ς, Βυζαντιναl λΙελέτω, σελ. 609, παρατηρει οτι 

τΟ Τακτι%0ν τοί.i Beneschevic' «δέον νU. τε1ΊlΊ εlς τοi.•ς μετrλ τΟν Νικηφόρο'\' {τΟν 
Φωκr1ν, 963-969} χρόνους Ί1 μffλλοΥ εlς το-&ς χρόνους αUτου τοϋ tδίου», 

5 Εi.ς τΟ'\' 'ίδιο'\' υίΟν Ρωμα'\'ό'\': τόμ. Γ', σελ. 141. 
ΙΙ C. ] i r e c e k

1 
Die Hand~lsstrasseιι ιωd Berg\Yerke Yon Set lJien ιιηd Bos

nίen \Yiiilrend des Mittela1ters, (Πράγα; 187Η), σελ. 16. 
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·ο Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (Περl {tεμάtωΊ', τόμ. 

56-58) οUδεμίαν οUσι~:ωτικ1~1ν πληροφορίαν περl του {tέματος ποιρέ;ιει.• 

&σzολούμενο:;; περL ίστορικιiς διατριβ(Ί.; &σχέτους πρΟς τΟ α''τικειίιιιονn,v 

τής μελέτης του. Et~τυzcίJ; flλλαt φιλολογικαi. πηγαl καl σφρ 

μνημε'ϊα Επιτρέπουν εL; 1Ίμάς vU. διαφωτίσωμεν δπωσδ1)ποτε πληρέστε~ 

ρον ηlν 'tστορίιι.ν τοU -&έμuτος Δυρραχίου. KHl δ1) καταλέγομεν κατωτέ~ 

ρω πρcίηον τιλς εκ φιλολογικών πηγών γνωστUς πληροφορίας: 

1) Έν Επιστολή Λέοντος τού Χοιροσφάκτου πρΟς τΟν α1JτοΥράτορα 

Λέοντα τΟν ς γίνεται λόγο; περl Δυρραχίου: «τοiiτο δέ, τα του Δυρ~ 

ραχίου τριάκοντ:α φρούρια σiιν αύτό) πλούτφ καl αUτοίς τοίς οίκ1}τορσι 

τfί βασιλείq. σου δctlρον προσΊ~Jνεγκα, dποσπciσας, προφητικώς εlπεϊν, ώς 

λοβΟν έκ Λέοντος στόματος ταυτα» 1. Έν τc:Q χωρίφ τούτφ δΕν c'lναφέ~ 

ρεται μΕν Qητώς τΟ -&έμα Δυρραχίου, αυτονόητον δμως είναι δτι περi 

τfις διοικητ~κfις ταύτης περιφερείας πρόκειται. Ό Χοιροσφι:ίκτης "~πάι~ 
νίσσεται ένταU{}α η) ν πρΟς tΟν τσάρο ν ΣυμεΟ.1ν πρεσβεία ν του, γενομένην 

μεταξυ τcjJV έτιίJV 896 και 904 2' (.ι:ποτέλεσμα τ1iς Οποίας Uπfιρξεν 11 άπό~ 
δοσις εϊς το·Uς Βυζαντ:ινους του Ί<fέματος Δυρραχίου μεtcl η:Ον tριάκοντα 

φρουρίων του. 

2) eΕτέραν μνείαν στρατηγοU του itέματος Δυρραχίου ευρισκομεν 

παρCι Κωνσταντίνcρ τcQ Πορφυρογενν1]τφ 3 
: «ΜεtCι δΕ τΟν καιρόν, δν δ 

κUρις Λέων [Λέων ό ς'] €βασίλευσε, παρεγένετο ό τότε εlς τ:Ο Δυρρά

χιον στρατηγών, ό πρωτ:οσπα-&άριος Λέων ό eΡαβδοUχος, δ μετcl τοίiτο 

μάγιστρος τιμη-&εις και λογο{}έτης του δρόμου, εϊς Παγανίαν t'I\]V τότε 

παρcl του rίρχοντος Σερβλί.ας διακρατουμένην, πρΟς tO βουλευ{}fιναι καi 

συντυχείν τψ αVτQJ Ciρχοντι Πέτρφ περί τινος δουλώσεως καl Uπο{}έ

σεως». Τfιν dκριβη χρονολογίαν τfις συνανη]σεως ταύτης καl έπομένως 

του χρόνου, κα-&' δν ό eΡαβδουχος προέστη του 11'έματος Δυρραχίου, έπι~ 

tρέπει νι/. συναγάγωμεν αUτΟ τουτο τΟ χωρίον του ΠορφυρογεννΊlτου. 

co Εστεμμένος ίστορικΟς μαρτυρεί δ τι δ στρατηγΌς παρ εγένετο εlς Παγα~ 

'Vίαν μετcl τΟν 1Jciνατον του αύτοκράτορος Λέοντος του ς' (88G-912). 
Έπειδ'] δε δ aρχων τfiς Σερβίας Πέτρος ~βασίλευσε μέχρι του ετους 917, 
κατ' &νάγκην ΊΊ συνι:ί.ντησις πρέπει νιΊ. τε1<f·ίi μεταξ·l.1 τfίJν δτίδν 912 καl 

917. 'Αλλ' 1~1 συνέχεια τοϋ ΠΟρφυρογεvνιlτου δ πι τρέπει n~ιν dκριβεστέ~ 

1 G. Κ ο 1 i a s, Leon (hoerosphactes .Magistre, Proconsul et Patrice, ('A{Hj~ 
ναι, !939), σελ. 112-1!3. 

.11 Αύτόitι, σελ. 42. 
3 Είς τΟν 'ίδιον υίΟν 'Ρωμα'Ιιόν, Bonn, τόμ. Γ', σελ. 156. ΠοfΗ. C. ] i r e· 

c e k 1 Geschichte der Serben, τόμ. Α' (Gotha, 1911), σελ. 199. 
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, , οονολόγησιν. eO Uρzων τών Ζαzλούμων ι "}.{ιχαi}λ διεμ1'ινυσε ,πρΟς 
ρ α' Χ- 'p ' δ " - δ ' δ ρω ν , ' ν ΣυιιεΟη• δτι «δ βασιλεlς τών ωμαιων ει;ιουται ια ω 
τον τσαρο . , Ο" ) 

, , " χοντα Πέτρον :;τρΟς τΟ συνεπαρε""ίν τοUς Τουρκους (= υγγρους 
1'0'\ αρ • 1 1 ' 1 0 ~ 1 

, , ) _Qείν κατα Rο11λναρίαζ l.γέΨετο δε κατ α tO')' καιρον εκεινοΥ και 
-ι.αι. επε ,υ ι eH , 

• Ι" ~ εlς 'ΑχελΟJν uεταζi) τών CΡωμαίwν και τώ,, Βουλγάρων». μa-
:;τοι.εμο-, · · ! _Q. ! Α, , 

-ς '<\J•zιci/ ου πεοl i)ς διιιλεί τΟ κείμενον, συνηφ.υη κατ - υγουστο'\ 
7.'1 τη , , . , ' , . , , , 'Ι' βδ - ' 
;ου 917 2 καl έπομένως κατα τΟ ετος τοίiτο ο Λεωv ο α ουχος εστρα-

τιlyει εν Δυρραχίφ. 
1 ' • Σ-, 11 ).ι'τr,, 1 - ΚεδQ'l"''·' (τό•ι. ΒΊ σελ ±67) : «μηνυ-3) 1\ νεια παρα ,, ~ ~ , _ , , _ 

{}έντος δΕ nίJ βασιλεί [Βασιλείφ nQ Β'] τοU {}cινα:ου τ~υ ,Ιωαννου [τ,ων 
η 11,). 1r(ί.ρων 1018] διU τοϋ στρατηγοϋντος Δυρραχιου Νικητα Jtατρικιοι' 
"' ' , ' κ ' . " 1018" -; l11]]'ύJVίτου εξεισι παραυτίκα 0 βασιλεύς>> · ατα το ετος εχο-
τσι ' Ν , ' π 

- ' ταύτα στραη]γ0ν Δυρραχίου τΟν πατρ(κιον 1 ·ικηταν τον η-
μεν, χατα , , 

γωνίτην. , 'β, 
4)~-'Κατα τΟ αύτΟ ετος 1018, δ Βασίλειος δ Β' «στρατηγον πρου αι,ε-

το Δυι-.:)αχ(ου>) τΟν Ε{ωτάΊ<fιον τΟν Δαψνομ{ιί~ην 4
, τΟν όποίον Ολίγον 

π:οότερl:!:ν είχεν επισtΊlσει Ciρχοντα τfις 'Αχρ(δος". _ c , 

- 5)'Κατιl το εtος 10-10 ~στρατήγει ~" Δυρραχίφ δ Βασίι,ειος ο 2:υνα
δηνός, ό Οποίος εξεστράτευσεν εναντίον τoiJ U.ποστ,αtΊ\σαντος Πέ"rρου ~ε
λεάνου, ήγεμόνος τών Βουλγ(f.ρων 6 • Κατηγορη-&εις δμως επι τυραννιδι, 

1 ·ο κ ω,, σ τ α ν τ ι: ν 0 c ό Π 0 ρ φ υ ρ ο γ έ ,, ν η τ ο ς (τόμ. ΓΊ 160~161) πα~ 
ρέχει πολυτίμους πληροφορία~ περί των Ζαχλούμω'\' τούτ~uν: «οί δi: ,νυν, Εκεϊσε 1ο,t-, • ',"- '·· ' •ου του αοχοντος ειc το'\' βασι .εα 
κουντες Ζαχλοiiμοι Σερβοι τυγχανουσι'\•, εζ εκει'\ , , ,~ Ό , -, , "' 
'Ρωμαίων •Ηρfίκλειον προπφυγ~ντος. Ζαχλοίiμοι δε ων~μασ{)~lσα'\', απο ,ορους ?υτω 

) ' XJ ου'ιcου κα'ι ,,) ι. ωc δε πσ.ρrΊ. τi] τ6)ν Σκλαβων δισ.λεκτφ ερμηνευετι_ι.ι 
κα ,ουμενου , . . ,. '. _ . , ., 
τΟ Ζαχλουιιοι, 1'ι1'Ουν (\πίσω τοίi Βου'\•Ο'i\ έπειδΊ'Ί ~-"' τψ τοιοίηφ χωρίφ βου'\•ος εστ'ι 

" " t - ' • ' ΧΙ ' "Ο c γε'\'εσ. μέγας, εχων &νωitεν αUτοϋ δύο κrl.στρα,, τΟ Β~ ν~ κ_αι τ~ ~ ,ου μ · ,· · τι_ η" . ν-
του &.,•{}υπάτου καl τoiJ πατρικίου JΙΙ{ιχαηλ, του υιου του Βουσε~ουτ,ζη, του ~ρχο, 

- z χ) ου'μων η') ·'εν ιlπΟ των κατοικού'\•των άβαπτίστων εις το'\' ποταμον Β ι~ 
τος των ~α , , , υ , , • ζ. 

σλας, τΟ'\' έπο'\•ομαζόμε'\'0'\' Διτζίκη, καl ι/.)κησεν εl.ς τΟ'\• ποταμον τον επονομα ο-

Ζ · · ·π β) ~ J ,· " e c e k Die HandeJ~strassen nnd Bergv.•erke von 
μενο'\' αχι,ουμα>), ρ -· ~~- ~ , 

S b . . d Bo'n·cen σε) 25 κέ Τ ο υ α υ τ ο ϋ, Geschicl1te der Seι-ben, τόμ. ΑΊ er ιen nn " , ,. · . . 
·1 ll"ι κε' s t R η 11 c ί m a n The Emperor Romanιιs Lecapenns and hιs Reιgn, 

σε,. . . ..._ · ' 
(Caιnbridge, 1929), σελ. 212 κέ. , 

2 Τ&. μετ&. τΟν Θεοφά'\•η, σελ. 388 κι (Bonn). Σ κ υ λ ι τ ζ η ς ~_Κ ε~ ρ η -
' ' Β' ελ 286 Πρ"λ S t_ R η n c i m a η, 'Έ,•ft' δ.γωτ., σελ. :J5 κε. 

ν ο c, το μ. , σ . · Ι' · 

- 3 Πρβλ . .Σ τ. Κ υ ρ ι α y, ί δ ο υ, Βυζαντι'\•αl Μελέται, σελ. 479. 

4 Σκυλί τ ζ η ς~ Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 474 . 
5 ΑVτό{}ι, σελ, 468. Πρβλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Α1Ιτό{}ι, σελ. ±15-416. 
δ Σκυλί τ t η ς- Κ ε δ ρ η'\' ό ς, τόμ. Η', σελ. 527 (Bonn). Πρβλ. Ν. S k a~ 

b a 1 a 11 0 v i c', Βυζα'\'tινΟΥ Κράτος καl 'Εκκλησία κατCι. τΟν ΙΑ' αί&γα, (Πετρού
ποJ.ις1 1884), σελ. 220 (ρωσιστί). 



214 
Διον. Α. Ζα;::υitηνού 

, " I', , {} 
εζε)/.η η η); cl.ρz1"'Ί; κu.l &.ντ' ιι.t\τοV f:τάz{} 11 ~,1ιzr.olλ δ Δερμοκα"ί"της, «δς Uπείρω:: , . ,. στρατηγΟ; τοϋ 1Ί-έμrι.τος 
I .- Καt φαυι.ως δ1 ΟLΧών η)ν d , 
)ραz:ι _zρόνι;J τU πι{ντα &'\'έτρεψε>> 1. • ρzην έν 

3 
, ο) ·Ε,~ τu) Στρατηγικu) του Κεκαυμένου : «r'i::τοίον f::x '. " 

J ουνιο~ 2 ό νέρ[-' - , "οιησεν ο Τρ 
~ ,.;..., JO; H~J κατε;τιινω Δυρουzίου l\Ιι·ια 1 'J - - , ι-

υL(,~, ξ .\ ι· ' ~ · • ι. Ι., τω του ι ο·.ιο{} • 
j{J Χ :J.tΟi:,ειουΒ κnl d;τcδ?εσc: τι)ν Jc, _" _, , · 'ι ετου 

. • , , , · ·ων αυτου, ε:;τεκεινυ τι), 

~~ν:α zιι,ιαδω': οντrl. εlσελΊ~ί;ηι γclρ ό δηλωι1εlς κατεπr.ί.νω. εl~ '\ \ τε_σ;r~ρά-
~:~-~ρσευσεν: .υ~οστρέψα; δΕ εUρε κατεzομένας τιi-- Χλε .,-- ι~r, ":ιu.v, 
εισψ.Η·ε, χιιι ευ.Λω» -1 T(J πεο' - 'I ,· ., ισοιρυ._,, ο{}εv 

, ~ • • J "L της Ί)Ττης ταυτη~ τοi) χ ' 

ρ~zιου Uιηγεi:τω Χu.i ό Κεδρηνόr (τόιι. Β' J "".-ι:? ~α:επανω Δυρ-
φερ ~ Μ , ., , ' σε .. ,J±•--'- ο.J-Ό) . << ' 

_ω~' ο l, ονομ~χος [Κ()J\'JtοΛ•τϊ~·ο; δ Θ', 10±~-lΟόδ] .: ,: . :μη 
[tou Στεφανου τη; Σεοβίrι· lii±O~ιu· 'OJ , , τα, εχεινου 

_ , -. .,, - ,l. ;{UΤυ;στροφα: το) τ' οι 
τι του Δυρραχι.ου (1~1" δΕ λiιχ:α1)λ πατοίκιο~ δ : ~ - -,' " οτε αρχον
του υίΟ) , .... "'' . νυ.στασιου το 1 1 Jογο&' 

, ς ~'ραμμιι.:σιν fγκελει!εται τΟν Uπ' α·στΟν (ί.{}οο- - \ ' 1 ε-
Χαον στρατιωτιχι)ν, ε τι δΕ χα( τJ:~ στρ : - . " .... ~~ιτ'αι του Lιυρραχίου 

' · · · . ., αtιας των εvvι~(Jντω , 
μα'τ'ων Y..U. .• L αύτφ ύποκειμ.ένων ;-:αl. συνciιια τι)ι· υ'π'ο'στ ,., ν _του:φ {}ε-
f) // ' , ' - ' . ., Qv.τψιοις ε τ 
10α4',:ους απε/,11ειν r:αl. καταπολεμ·flσu.ι τΟν Στέφανον» .? Ι{ α~, ' __ ι; ρ:-

u, Χατεπάνω η U.o· 1 Δ ~ .,. , · · υ. ταυτα, τω 
} ' _{ιl ' ... zωΙ . υρραχιου J]to ο πατρίκιος lvΙιχαJ'ι/ υLΟς του: 
,ο γ ο υ· ε του Αναστασίου. , ,, 

ϊ) Κατι< τό i:to• l0G8 '- ', - , , , ., , τα., τυzα,;; του Ί}εματο- Δυc . , δ , 
ο Περηγός. Ούτο-- «προ [i'-, '} δ ,,_ _ , , , :-- · >ραzιου ιηυltυνεν 
' β ' ~ , - ε /,1)1 η ου:; τη; ·Ιται.ιcι~» ''tLΊ~J δ·,,.&""' δ' ' 
ΗΟ)'yιJαρδιαν πεοιαω·D-Ίlνω διΔ τiιν - 'Ρ . ., ,' ·. π 1]1 <.ι; ε εις 
, ~ · του ουιιπεοτου , ι δ ' 
εμεινεν εν Δυοοαzίω ,, _<). , • ~ χα α υναστειαν 

.. ,., , • , < νομιισυεις του Δυοοα·ιίου δο '": ~> 
8) τ' ' " ,, υ,» ' 

, α π?αγματα του Δυρραzίου διηύ{}υνεν επί δ , " 
στΌς σtραtηγος Νικηφόρο,... 6 Β ' , -- c τ~ ιαστημα ο γνω
Κομνην·Ί)(Α'~ 4 τόιι. -\_' σ:ι l(J ρ~7εvRνιο_ςf,f :τερι τ~υ ο:τοιου 11 "Αννα 11 Ko-

R 
I ' ~ ' ' •· - , eι erscheιd) λ~~'ε! . ~ 11, " Ν , 

ρο; ρυεννιοc: τΊ>]ν δουΥ.ιΥ.·J]ν περιεt ' - , ' " ·ι ... «α·., ο 'ικηφο-
- . . .. _ωσμεΙ•ος αρχΊJν επi. τοi• l)ιωιλέως ΛfιχαΊ']λ 

1 Σι-:υλίτζης -Κεδρην. 
ν i c', αύτ:ό-&ι. 0 ς, τόμ. Β', σελ. 52tJ. Ν. S k a b a 1 a η ο . 

'π ' ερι Δωκλείας, βλ. C. J i r e c e k . 
von Serbien nnd Bosnien σρ/ 19 , ' , nιe Handelsstrassen nnd Berg,Yerke 

5 ι • ... Χf. 

Περi τ<Ο'\· Τ ε Q β ο υ ν ι α τ 6J ,. βλ Κ ω ν σ τ α , , 
φ υ ρ ο γ ε ν '\' -ι) τ 0 υ Ε'_ . "δ , , · . ' τ ι ν ο υ τ ο ·U Π 0 0. 

' ι~ τον ι LO'\' υιον Ρωι · • Γ 
C. Jire ce k, Geschiclιte der Serb . Α' ,ιανον~ τομ. ', σελ. 161. Πρβλ. 

4 C e c . ι:.η, τομ. 'σελ . .11Ί. 
a u ιn e n 1 Strategicon edd. Β. \V a s s ί 1 i e ,\. 

s t e ~ t, (ΠετρΟl!:rtολις, 189G), σελ. 25. s k Υ - V. J e r n-
<ι :Ξ τ. Κ υ ρ ι α% ί ~ Β " 1 

1 ,, • ) , .,.. • < 0 υ, υι,ανηναι Μελέται., σελ. δ44 
..... Χ υ ' ι τ ~ η ς, σελ. 722 (" , - Β' · - , , , · 

'\'OU). Πρβ.λ. Ν. S k a b. a .ι;'' τ~~ .τ~μφ της Εκδοσεως Σ:;tυλίτζη-Κεδρη-
1 a n ο v ι c ι Ενο& ο.νωτ,, σελ. 221, 

Περi. της διοικητι:-c1Ίς t'\ιαιρέσεως έν τιρ ΒυζανΗ'\'Φ Κράτει. 215 

[·ι:οt1 Ζ', 1071-1078] :ι.αl πρΟ του βασιλεϋσαι τΟ-ν Νικηφόρον [Γ' τΟν Βο
τ:α-νειάτην, 1078-1081] βασιλειcf.ν η iiρξατο καL ci:τοστασίαν κατ:c'ι του 1\iι
χωlλ Εμελέ-rησε» 1 . EL; τΟν Νι-..:.ηφόρον τΟν Βρυέννιον &:-τεδό{}η Επιστολ1'j 

τοί: &ρχιεπισκό;του Βουλγαρίας "Θεοφυλάκτου Sπιγραφομένη «τ<$ δουκi. 

Δ,υt_ιραz.ίου τct1 ΒριΗ;ννίι;)>> :J_ Ή Επιστο/3] α-ί\τη παρέσχε πράγματα εlς ηlν 

fρευνα-ν, διότι τινές, Ε.πl τού κειμένου τούιου στηριζόμενοι, ·1)1'tέλη

σαν νU {}έσουν ι·Υ1ν εLς τΟν ~1ρόνον 'Λzρίδος &:νοδον τοi) Θεοφυλάκ.ιου 

εlς τοU-; πρΟ τοί1 1 Οί8 χρόνους. «Tenιpus l1uius episto1ae, λέγει συνο

ψ[ζων τιlv γενομένην συζ1)τησιν δ JiΓecek, faci1e dedncitur ab inscri

ptione, ηaιη Niceρlωι·us Bι·yennius l1is annis [1075-1077] dux erat 

ΓJyι-rlΊachii, Haec episto]a l1aud du1>ie effecit, ut ElΊrlΊard et Gelzer 
Allatii, Baronii, Ί\1uι-a1ti 1 de Rubeis sententianι an1ρlexί sίnt, initiunι 

aιτlΊiepiscopatus TlΊeoplnιlacti ante annuω 1078 ponentes» 3, Καi. εU

{}tΙς, καιωτέρω: c<Oportuisse Vasi1ijeνskiunι, ut insσiμtίonen1 expli

carε~_<_ epistulae nostrae, facile intelligίtur. Quί aut erΓatum inesse 

ins(~ρtioni, aιιt Theop1ηr1actuιn i11o teι1111ore, quo lιanc scι-ipseι-at 

epi~_:_::o1anι, educatorenι Constantini Ducae nonduω fuisse, sed paι·
vuιn foι·tasse apud ecclesianι Achridensem capessisse nιunus suμpo

nit» 1 . Ή δευτέρα ιlξ-Ί']γησις -rού VassiJievsky εlναι πράγματι fπιτυχ{jς, 

fκτΟς Ε.Uν Cιποβλέψωμεν εlς Clλλον όμό)νυμον δοϋκα toii Δυρραχίου, c~)ς (3 
Ό.Α.λέ'ξιος Βρυέννιος, περl τoli δ:ϊtοίου 1'tU. όμιλ1lσωμεν κατωτέρω. 

9) Διάδοχος τοϋ ΝιΧηφόρου τοV Βρυεννίου ύπilρξεν ό πρωτοπρόε

δρος Βασιλrί.κης (1078) 5 , 

10) lΙαρι'ι τ] Κομνηηj (Α', Ηί, τόμ, Α', σελ. 5.ι, Reifferscheίd) 

ε:π:ίσης &ναφέρεηιι ό Γεc/ψγιος ι1 Μονομαz.ciτος: «CΙουξ δΕ τηνικαVτα 

ετύγχανε παντΟς του Ί.λλυρικοί! Γε(J)ργιος δ Λ1ονομuχάτος παρc'ι του α·i''

τοκράτορος Uοτανειriτου &ποσταλεί;-». <Q χρόνος της στρατηγίας το-ίJ 1\ιiο

vομαχάτου δρίζετυ.:ι μετ-αξ·U τιUν εΗL>ν 1078-1081. 
11) Μακρα Uπf]ρξεν 11 ε-ν Δ.υρραz.ίφ στρατηγία τοi) 'Ιωάννου -roίl 

J. Πρβλ, Σ κ υ λ ί τ ζ η'\', τόμ. Β', σελ. 727, καΙ. Κ ι Υ. η φ ό ρ ο '\' Β ρ υ έ ;•
'\' ι ο,,, σελ. 102. 

:! Μ i g η e, Patr, graeca, τόμ. 126, στ. 46"7. 
5 Acta et D:ίploωata res Albaniae 1nediae aetatis illnstrantia. Co11rgen1nt et di~ 

ges~eruntL. deThaJlόczy,C. Jίrecek et Etn. de Sι1ffla)', τόμ. Α', 

(Ηιέννη, 1913), σελ. 19. 
4. Αύτό{}-ι. 

.5 Ν ι κ η φ ό ι) ο ς Β ρ υ έ ν ν ι ο ς, σελ. 109 (Βοπn). Πρβλ. C. J i r e c e k, 
Dίe J_.agc unιl Ve1·gangenheit der Staιlt Dnrazzo in Albanίen, Εν L. ν ο η Τ h a 1-
1 (Ί c: z y, Illγι-ίsch-Albanisc1J.e Forschιιngen, τόμ. Α' (1916), σέλ. 160. 
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Δούκα, περL του οποίου r)μιλεϊ 1l "Λννα 1l Κομνην1) (Z.,J 9, τόμ. Α', σελ. 
,252,-253, R:iffe~rsche~d) : «ιωl, γr'tρ τουτονl τΟν Δούκα ν 'Ιωriννην εiς 
Επιδαμνον ο αυτοχοατωο ιιετα στρατιαc rJ.'.:ιοιιcίχου :χατέπειι•ΙJε;' α" -- " . ~ . ., , • . . ·, '~ ' .μα 

μΕν καl περl τιΊ1· του Δυρραzίου φρουρUν επιμελώς διαπονεϊσ-Ί'tαι, δμα δΕ 
καl τι']\' μετU. τcΟν ..1.αλμrι.τ6Jν δ.ναδιlσιωΊ'Jαι μcίzην. ό γCtρ οϋτω καλοι1ιιε~ 
νος Βοδίνο; fΚωνσταντίνος Bodin, 108:!-11()(-i) μαzιμ(i)τατος ι~'ιν καi Αα
διουργία; πλ-ιlρη;, oU μέχρι n!H Lδίων δρίων εστάναι ΊΊβούλετο, (lλ/: ό~1;
μέραι τrl.; fyγιστα Δii/-,ματlχι.::; κωμοπόλεις κατατρέz.ων τοϊς Lδίοι::; προσε
tίΊΊ-ει όρίοι::;· ό δΕ Δούκας 'Ιωάννης ε\'ΙαυτοUς δέκα :ιρΟς τrί) ένll εLς τΟ 
Δυρρrizιον δνδιuτρίψα;, ::τολλιl μεν ηfιν ·UπcJ η'Jν εξουσία ν Βολκciνου 2 

&φηρείτο φρούρια, ::τολλου; δf. καl ζωγρ[αγ :;τ;ρ('J; τΟν α:Uτοκράτορα Ε~α
πέστειλεv. και τέλος, κρατερUν μετι'ι. τoll Βοδ(νου ιιrf.Ί,Ί}\' σ-υναr)οά'-=αr ;.α' 

~ , , , . ~ ~ "' "'' - ι 
αυτον κατεσχε» 

12) ΤΟν ~Ιωάννην Δούκαν διεδέz{}η εLς τΊ)ν δουκικΊΊν &ρχΊ)ν του 
Δυρραχίου ό 'Ιωrivνης ό Κομνηνός, υίΟ;: του σεΙ1αστοκρciτορος 'Ισαακίου 
και &νεψιΟς του αl,τοκρriτορος 'Αλεξίου του Α' 3 . Ό δοUξ 'Ιωάννης .δ Κο
μνηνΟς περιηλ-&εν εlς πόλεμον πρΟς τΟν Σέρβον 1]γεμόνα Βολκάνον (\11-

kan), διέβη τΟν του Λιπενίο-υ ·.! ποταμόν, εiσf]λι~εν εlς τΊ)ν Ε:πικράτειαν 
τrtlν Σέρβων, &λλ' ύπέστη δειν1'1ν 1Ίτταν. Πολλοi niJν (lνδρ(\ηι του, παρα
συρέντες, Επν~γησαν ΕντΟς του ποτιψοi.\ 6 δΕ Βολκr.ί.νος, rlνα{}αρρ1Ίσαc 
Ελεηλάτησε τU; παρακειμένας πόλεις καΙ. zcfιρας, l~]ρείπωσε τΊ\ν {JπωΊ~QΟ~: 
τίδν Σκοπίων καΙ. fφ{}rωε μέχρι Πολόγου Χαl Βρανέας (1004) s. Εlς τΟν 
< , 'Ι , , , 
ημετερον ωαννιJΙ' αΙ'({φερεtω, καη} τ1'1v γνο'ηιηv του Vassίlievsky' 

' ' , 
z.ωριον επιστολ11ς του U.ρzιεπισκιJ:ιτο·ι• Θεοφυλcίκτου: «Ω σεβαστΟς δΕ καl 
πραίτωρ Δuρριιzίοu, οητω; f.μol μΕν τα τΤΊ; f.πιι'tιψίας διέπεσεν>> ϊ. CO 
Ίωrivνης ΚομνηνΔς διιι)κησε τι'J .~έμα .1-υρραzί.ου ιlπι'J του !091 μέχρι τοίί 
1107 

8
• 'Επl τciJν Ίlrιερ(ί)γ του ι)ιrjλ{tον ~:κ Δυρραχίου, τ(fJ lU~)() (περl τ1Ίν 

1 'Q,- ' {t- ' < " • • , -·:, ορ ω; παQετηρησεν ο C. J ι Γ e c e k, Geschιchte der Seι·1)en, τόμ. Α', 

σελ. 2ΒΗ, σημ. 3, δέν clληίt·ε·ύει τΟ f:νταUίtα λεγόμF~·ον Οτι ό Δούzος προέστη τοϋ 
Δυρραχίου Sπl {~νδεκα εtη, διότι, Ί]δη τψ 10~11, ιiνεκλl'ι-&η είς τl1ν 'Α·νατολfι'\·. 

11 Πρβλ. C. J ί r e c: e k, ΑVτό{}ι., σελ. 2i38. 
8 "Α '\' ν α Κ ο μ ν η ν ·rΊ, Η', 8, τόμ. Β', σι:: λ. 21 κ~ .. Reifferscheid. 
4 

Ulpiana, Lίpljan. Βλ. C. ] i r e c e k, Die Handelsstrassen nnd Berg"•erke 
von Serbien nnd Bosnien, σελ. 68. Ή "Α ν ν α 1l Κ ο μ ν η ν 1Ί Θ', 4. τόιι. Β' 
σε/~. 37, σημι::ιι6νει περ~ τοU Λιπενίου : «τοϋτο δέ πολίχηό~· τι :ιιικρΟν .περi τ; 0ι_,; 
προποδας τοU Ζυγοϋ τοϋ διαιροϋντος τ1)ν Δαλματίαν rlπO της {lιt.εδαπfις νrδρας», 

"'Ά . '· 
• a ν ν α Κ ο μ ν η ν rΊ, Θ', 4, τόμ. Ε', σελ. 39. Πρβλ. C. J i r e c e k, Ge-

schιchte der Serben, τόμ. Α', σελ. 239. 
6 Πρβλ. C. J i r e c e k_. εν Acta Albaniae, τόιι. Α', σελ. 2β (&ρι-&μ. 72). 
7 Μ i g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 501. ' 
8 C. J i r e c e k: Acta Albaniae, αVτό-&ι. 
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12ΙJΥ '0κτω[1ρίου)1 Σταυροφόροι ύπΟ τUν Hug·ue. le J\'.ίainsme και τ~ν &
δελφΟν τοU Ταγκρέδου Γουλιέλμον: « Hug·o denιque J\iag·~us et Wι1le1-

lνlaι·chisi filius intraverunt ιnare ad portum Barι et transfre-
ιnus,. ' . . · d 

t PS γeneι·unt Duraclιiunι. Audiens vero dux ιllιus locι hos pru en
tan - , , · t ι, 

· , 105 viros illic esse applicatos ιηοχ ιnala cogΊtatιo cor eιus e ι-
tιssιn ' . . . . 
σit i11osque appre11endit ac iussit ConstantιnoρolnnιmρeΓatorι caute 

duci quo ei fidelitatenι facerent>> 1
. , 

13) 'Εν τcQ ΧρονικcΊ) τc).) φερομένφ ·UπΟ ;Ο Ον? μα. του εκ Διο~)',~ιας 
:ποεσβυτέρου αναφέρονται δύο δο"\:Ικες Δυρρα;ωυ .: ? Pιro~ordus (το uv~-

~ τοϋτο :προφανcl1 ; κακctlς :παρεδό-&η) κιιί ο «Κιη Alexιus de Cοηstι-
ιια , ' , _, , ~ , 
~tephano» (κUρ :Αλέ'ξιος δ Κοντοστέφανος). ~Αμφοτεροι. ανηκο~ν ει·~ του~ 

χρόνους τfις βασιλεία;; 'Ιωάννου τοU Κομνηνοί! (1111)-114~) κ~ι του 
Σέρβου 1)γεμόνος Γεωργίου (1113-ll!β 1]1114-1118 καί, το δευτερον, 

11 '15-1135) '· 
- 1-!) 'Επιστο/31 του μητροπολίtου ~Εφέσου Γεωργίου το_U Τ~ρνίκη Επι: 

ρcί.φεται «πρΟς τΟν σεβαστόν κUρ ~ Αλέξιον τΟν ffyγονον του καισαρο~ς τ:ου 
γ ' ' - " 'δ "0) δ αι Βρυεννίου Οντα δοUκα του Δ-υρραχιου και της Λχρι ος» . .ως ι ι -

τέρα·( __ σημασία ν Εχει 1l μνεία της πόλεως 'Αχρίδος ως &:νηκούσης εlς τΟ 
{}έιιαi·-::του Δυρραχίου. Παλαιότερον~ Επl Ηασιλείου τού Β', 1l πόλις αϋτη 
με~&. ;;._-rης περιοχfις αUτης &Πετέλει Lδίαν διοικητι κ1)ν περιφέρειαν. ·ο 'Α
λέξιοG-- ό Βρυέννιος ·lιτο 1.•ί0ς τf]:;; "Αννης 61ς Κομ,•ηνής καl τοϋ ~ικηφ~
ρο-υ τοϋ Βρυεννίου. 'Εvωρl; Ενυμφεύ-&η η\ν --&υγατέρα του _βασι~~.εως τη~ 
Γεωργίας Λαβlδ τοt, Β' \ ε!.σfjλ{}εν εlς η)ν διοί.κησιν του Κρατους και 
fφ{}υ.σεν εlς τιλ &νόJτ:ατα &ξtc;ψατα~ γενόμενος Sπl l\.fανου1)λ τοϋ Κομνη
νοϋ, μέγας δού'ξ. 'Α ντιγ,ατέστησε τΟν Μ ι χ ω) λ Παλαιολόγον _ εLς η) ν' διο~
κησιν των β-υζαντινών στρατε-υμάτων, τι(ηι μετc.ωχόν_:ων της 'κατα τ1:ς 
Σικελίας &τυχοϋς Εκστρατείας, και κα:rι'ι. ηlν μ6.%ην του Βρινδησιου (115(>) 

συνελ 1:1ψ-&η α!.χμύ.λωτος. ·ο Cl1a1andon 5 , στηριζόμενος εLς τους σtίχους 

ι Hίstoire Anon~·ιne de la I'Γemiere Cωisade editee et tιadυile paι· L. Bre-

h ' (Παρ{σιοι. 1924.) σελ. 14-15. Πρ[·3λ. Act::ι All1aniae, τόμ. Α': σελ. 23-24 
ι e Γ, . , , ]' " , 

(, ·"- '""'11 "Α'ι'ιc·''"" fκ{}έ.τει τα πσάγιιατα 1Ί 'Άννα 1Ί Κ ο μ ν η ν η, , ι, τομ, αριυμ. ι. . , • v-, 

Β', σελ. 79 κέ. 
I! c. J ί r e c e k. Gesc. hίchte der Serben, τόμ. Α', σελ. 24.3. F. C }~ a 1 a n

d 
0 

η, J ean Ι Ι Coιnnene (1118-1143) et ::'llanne l Ι Coιnnt:ne (1143-1180), εν Παρι-

σίοις, 1912, σελ. 'ί'Η. . , , . . 
s Σ π. Λ ά μ ;τ ι1 0 υ, ό Βιεννατος κιt)διξ Phιl. gι·aecus CCCXXI, 1\εος Ει"-

ληνομ'\•{ιμων, τόμ. 13 (1916), σελ. lU. , 
4-F. Chalandon, Jean ΙΙ Conιnt:ne (1118-11·13) et l\lannellConιnene 

(114.3-1180), σελ. 1G. 
5 Α'\Jτό-θ-ι, σελ. 219, σημ. 7. 
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τοi, < Οδοιπορικου- - Κ ' '1 -· . του ωνσταντινου ~~,. ανασση ι: 

ο " - . 
υτω χαΧως :τυ.σzοντι αυγχατηλέει 

(c) "ο ο'β'ι ' ' ' , \' '" .'....\ υκ ·.αστο; ευκι.εη; .:. ι.ε:;ιο;, 

6 τηνικαύτu κυρωρz(\}ν Κυπρίων, 
&ν·1)ρ μεγαλόδωρος, α{,τοπρq.ότη::;, 

εκ ίiασι/.ι κι!Jν cιl.μιiτων κατηγμένος, 

νομίζει δτι, μετιΊ: η'ιν 1lτταν τοt, Βρινδησίου, ό Βρυέννιος Οιωρίσ{}η διοι
κη:·ιΊς_Κ~πρου. _ΙΙ~ντω; η Εν Δυρραzίφ στρατηγία του πρέπει να τε-&l 
πρ~ τ1~ς ~τα,λικης ε~~:ρυ.τείυ.ς, 'ίσως δ~ μc:n/, τΟ ετος 1148, κατcl τΟ δ: 
ποιον ετεΛευτησεν η Λννα 1Ί Κομνην-{1 2. 

15) Έν επιστολή τΟίΙ τσάρου nUv Βουλγάρων Καλο'(ωάννου πρΟ~ 
τΟν πάππ~ν Ίννοκέντιον τΟν Γ' (ΛUyουστο::; 120;3), κα!. δ 1) έν προσηρτηιιέ~ 
νc~1 ~ημε:ωι.~α:ι, δ.να:ιινc6σκομεν τr/, ε~ης : « ... usque ad Durachiuω p.er
γen~, ubι vιdι nuntωs coωitis \li/a]terii mecιιω μariter congaudentes 
et d1spon.eι:tes nιecuπι μariter tι·ansfretare ; sed Grcιecus, qui venie
b~t cum ιlΙ~~ non pernιisit me transire cιιιη i111s, l1abito consiJio du
~ts Du:αchtι, asserens, quod molestun1 iωμeratorί existeret, si trans
ιrenι» 3 • 

Ά τυ'ιιι),.. dγνοοϋιιεν το' " ο - ~ - _ιt ~ , 
_ '" ,'=' , ον μα του ενταυυα αναφερομενοι1 δουκΟς 

του Δυρραχιου. 

Τα εLς τό ttέ~:(l: Δυρραχίου c/.νuφερόμεvα σφραγιστικU μνημεία, Ελά
zιστ:α δυστυχώς, εiναι τrl. dκόλουΠα: 

1) Μολυβδόβουλλον Η'~~)' αΊ.ώνος: «Κύριε βοJ){}ει τ{/) σciJ δούλο 
Κωνσταντίνφ β(ασιλικc'i)) σπrι.ι~-(υ.ρί(~)) κ(ιι.i) στρατιγ(c[)) Δουρρ~lχ(ί~υ)» .ι. ι 

~) 'Έ ' [Ό '11 " ...,, τερον μο/.υ .Η ο ουΛι.ον &ναφερόμενον εlς το Uς χρ<Jνους τ1Ίς δυ-
ναστειας τιί1ν Δουκιl)\' (10i1U-108t\ εκδο{Ην δ~ ·ύπΟ τού }fω·dtιnann 
&νήκεv εlς τΟν Μιz.αΊ~Jλ 1\fαυρίκcοι, j-Jεστάρzην χαi χατεπάvω Δυρραχίου 5: 

, ~ Κ, Η ο r η a, Das Hodoiporikon des Konstantin Manasses, By·z. Zeitschrift. 
τομ. 13 (1~04), σεi .. 338. · 

:ι_ Έ,ν ,τfi έ.πισι:~λfi τoiJ Τορνiκη λι;γεται: ,,"Οντο1ς fίξιος fχρημάτισας τcΟν ε-ό
χr:Ον της αγιας δεσποτιδος~, έντω:Ί-θα δ' δ fπιστολογράφος ύπαινίσσεται τ1Ίν "ΑνναΎ 
ηΊν Κομνην1]ν. 

3 Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 41, (rlρι{}μ, 127). 

!j G. S,..,~ h 1 η 111"b e ι· g e r. Sigi1JograpJ1ie de \' Enφire by·zantin, (Παρίσιοι, 
1884}, σελ. ι34. ΠρβΛ. Κ. :\-1. Κ ω'\' σ τ α ν τ 0 π 0 υ' 1• 0 υ Β ' · '! " R"' , • , u.,αντιακα ~~ Olou1,uo-
~~:·~;~ του έν Ά-&1]ναις Έflη.κου Νομισματικοί) ::\Ιουσείου, ('Α{}?ιναι, 1917), σελ. 

5 G. S c h 1 ιι rn b e r g e r, Α\ιτό-θ'ι. 
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β') <Provinciajericho et Caιιinon cιιιn omnibus 
in ea iιnιιιobilibus existentibus» 

Περi Ίεριχοίiς χαt Κυ.vίνων 6 Tafel, υrkunden, τόμ. Α', σελ. 268 1 

σημει(6νει: c<JeΓicho est veteruω Oricunι Epiι·i:.~ Υ-αi «ibidenι Iocorun1, 
qιιο Jeι·iclιo (Oricuιn), se in ora Epiri veteris nιaritinιa, quaerenda e
tiam Canίna". El; τU ύπ6 τιι{i Tafel παρατιΊq,έμενα βυζαντινci. zωρίu 

προσ{}έτομεν τιΊ rlΧόλου·-&α: 'Άννα J{ο,ιινηγι}, λ', 14, τόμ. Α', σελ. δU(Reif
feΓsclιeid): cc ... τ(Τ)ν τε Κανίνων καt "Ιεριχίl) και τού Α·U/,{ί:ιvος παντΌς 

Sπελάj)εtω>. ΑUτάiJ·ι, Δ', τόμ. Α',3, σελ. l35: «δεδιcJ)ς τό ναuciγιον, &νέμω ν 

μεγciλων τηνιr;uϊ:Ίτu πνεόντων, Εγκαρτερ1Ίσα:;: επι δυσι μησ\. περl τΟν λι

μένα τ1l; ΊεριχU) η{Jtρεπίζετο». ΑVτόΗι, lΓ', 5, τόμ. Β', σελ. lH\J: «είχε 

μf:\1 γαρ ε{ι{tU; δ ΑΊJλιδν, 11 CΙεριχC) καt τα Κάνινα &νύστακtον φύλακα 

Δ-1ιzr .. Ι,Ί)λ τόν Κεκαυμένον». 

TU Κάνιvα &"\•αφέρονται Εν τQ) ·UπΕρ της clρχιεπισκοπης Άχρίδος σι
γι/}.ίψ to1) 13ασιλείου τοϋ Β' (101θ), καl. εν επιστολή του &ρχιεπισκό

ποΝ Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου ::τρΟς 'ίΟν μητροπολ(tην Ναυπάκτου τΟν 
Χρ:{iσοβέργηv 2

• (Η πόλις αUτη εδό{}η Ομού μετ' U.λλων Ί~]πειρωτικών 'Χ,ω

ρώ,~i ύπΟ του δεσπότου ~-iιχα1Ίλ του Η' /1)ς προlξ εLς την {}υγατέρα του 
(Ελένην, σύζυγον τοίJ βασιλέως λΙαμφρέδου de Hohenstaufen (1258) '· 
'Εν νεαποί.ι τικ υ) Εγγράφφ τf\ς 11 η; "Απριλίου 127 3 &πευ{}υνομένφ πρΟς 
τΟν να.ύαρzον του βασιλείου ιής Σιχελίυ.ς Φίλιππον de Toucγ, μνημονεύ
εται 6 «castel1anus castri nostri Canine et Aνellone» (ΑVλώνος) 'Ιά
Χωβος de BaJsiniano 4 • ι:ι::ν U.λλ(y έγγράφφ toil [)ασιλέως τfjς Σικελ(ας Κα

ρ6λου του 'ΑvδεγαυικοU (2tJ ~Ιουνίου 1274) &ναφέρονται: ~castrunι Ca
nine, Caninanι et Aνellona cuιη arclιondiis (&ρχοντίαι) et oιnnibus 
>uribus et μeι·tinentiis eoι-un1» ii. Τέλος, δι(/. τ·ϊ); ciπO 25 Σεπτεμβρίου 
133·7 διαταγfjς αί:,τοU πρΟς τΟν δούκα Δυρραχίου, δ βασιλε·l!ς τ·fις Σικε-

1 Η. G e Ι z e r, f.ν Β μ. Zeitschrift. τόμ. 2 (1393), σελ. 42. Πρβλ. Ι. Ι ν a
n ο ν. "Ενi.Ι·, &νωτ., σελ. 561. 

~ :Μ i g η e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 543. Πρβλ. Acta Alba.niae, .::όμ. Α', 

σελ. 28 ( ιlρι-θ μ. 1 ί). 
3 Acta Albaniae, τι'ιμ. Α', σελ. 71 (r'ί.ρι-θ·μ. 245). Πρβλ. !.Ι. Δ έ 'V δ ι α, Έλέ;•η 

'Αγγελlϊ'α Δούκαινα, Βασίλισσα Σικελίας καt ?\εαπόλεως, έν Ήπειρωτικοίς Χροϊ'ι· 

κοi:ς, τόμ. 1 (1926), σελ. 2i.\4~2.'35. 

~ Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 84-85 (δ.ρι.flμ. 29!}). 
5 ΑUτόθι, σελ. 93-94 {αρι-0-μ.. 319). 
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:-ία; καL ~ εαπόλε,ω; ~Ροβέρτο; U.:παγορεύει η'] ν Εξ 'Απουλίας ΕξαγωγΊ)v ' 
εμπορευr:ιατων και η)ν μεταφοριl.ν αυrfί)ν «per Jnare cunι quibuscunι. 
que ~'as1s ad..., terras Avelone (AfJ/,c'Oνoς) et castruιη Caline {Καvίνων) 4. 

, Ο 0,· ,Schlαιnbergeι- Εξέδωκε μολυβδόβουλλον, φέρον η)ν Επιγοα
~ρηv ~ <<~(υ;ι)~ β(ο)1]1<}~1 ro 70 δ~ουλο,!_Θωμ([ :ί. σπα{tαρ(f,φ) κ( α!,) στψηη(;ί!J) 
Ιεριzοι\,» · Εκ του μοι,υβδοβουΛΛοι 1 τουτου διδασκόιιε-&α παοαη1ο -
δ ~χ δ 1 <Ι 0 <Ι ' ~ I ' ' "- ,_ει 

ε· οτης, οτι η εριzω απετελεσεν Εν ι~Jρισιιέν11 στΊ'ιιι1-J 'ίσοΥ δ~ xc• , ' δ , _ · , ι~ . ι ~ ,, , , τα 

τψ,.. ιαρκειαv τών μεταξU Ι3uζαντινών καt Νοριιανδcίη· & 1ιιόvων 'ιδί , " , , , ,αν 

περι~ερειαν υπο σtρατηγόν. Έπειδ1) δμως 111~)πειρωtικ1) πόλις δΕν εί 
τοιαυτην σημ~σίαν, ό)στε νU δικαιολογΊ)ση τ·ι)ν lδρυσιν tδιαιτέρου -ι1έιι~~ 
το;:, πι{}ανωtε!}α'\' 11εωρούμfν η'jν ννώιιΊ]'V του Υ. Ι7 '1 Κω ' ' 

ι • •• :\_, Η . νσταντοπου-

/:ου 3
, δ όποίος &ποδίδει τΟ μολυβδόβουλλον εl; η)ν ~:ν Συοίq: ~Ιερι•ιό 

α"α'γοJ ~ , ~ , Θ' Ι' ~ - .... ,, ) ι • ν αυτο εις tον "' - αιωνα. 

γ') ProvinciaJoαninon 

Θ , :r: rιε~0αι~νι;1l πόλις τcίιν 'Ιωαννίνων &ναφέρεται τΟ πρώτον κατU. τΟν αιωνα. επισκοποr α υ τη- r- Ζαχα ί r- ' , - ~ Κ " " , :. , . " ρ α, μετεσχε της εν ωvσταντινου-

ποΛει, ε~ ε:ει 879, συγκληitείσης Φωτιείου συνόδου καl ύπέγρrtψε τα 
πρακτικα 4

• Ωσαύτως κατ α τα Νέα Τακτικά 1cl 'Εκ") Ίjσ'ια 'Ι ' 
c , ~ • • • • , .rv • ωαννινων 

υπηγετο εtς nlν μητρόπολιν Ναυπr:ίκτου 5• 

Νεώ~εροι δ,μως f:ρευνηταl dμ.φισβητοϋν, Ciνευ λόγου, τίiς ανωτέρω 
πληροφοριας, δεz.ονται δε ώς παλαιοτέραν μνείαν τ1'jν εν t(Ϊ) vνωστc)) σι
γι),~.λίιρ το~ αVτοκρcίτορος Βασιλείου τού Β ι ύπΕρ τfις &ρχιε.πι~κοπη~ 'Α
χριδος ( I ,ω~~) ~εριεχομένη~ 6 . ,Περl τ1lς διοικητικfις περιφερείας 'Ιωαννί
νων μετα το ετος 1204 {}ιι; γινη κατωτέρω ό προσ1lκων λόγος. 

1 Α-'Uτόitι, σελ. 2<14_ 245 (rioιitμ. 812). 

~ G- S c h 1 u ηι b e r g e r, "fi:·ν{}' ciνωτ: .. σελ, 73.'3-734. 

238. 

3 Κ. Μ. Κ OJ Υ σ τ: α γ τ: ο π ο ι! λ ο υ, Βυζαντ:ιακCι ΜολυβδόΙ-Jουλ) .. α, 
1- σελ. iΊ3. 

~ Πρβλ. F. D ν ο r n ί k, I.ιes Slayes, By·zance et Ronιe aιι IXe siecle, σελ. 

5 G e ο r g i i C Υ p r i i, Descriptio orbis roιnani, ed. Η. 
78 (1665). G e 1 z e ι·, σελ. 

6 Μητροπολίτου Παραμυitίας καl Π(Lργαc: 'Α{} 11 ν α 1' ό η (' 'Η 'Ε ·ι· · 
'Ι . . - " "' ~κκ ,ησια 
ωα·ννινων, Ηπειρωτικό. Χρονικά, τόμ. 3 (1928), σελ, 3- ;), 
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δ') ProvinL'ia Drynoupoleos 

ιΗ περιοχ1~1 αUτη της Βορείου ΊΙπείρου φέρεται εν τοίς μεσαιωνι

κοlς κειμένοις Ciλλοτε ύπΟ τΟν τύπον Άδριανούπολις καi. U.λλοτε ύπΟ τΟν 

τύπον Δρvϊνούπολις. 'Εν τr").ι 2:υνεκδ1'ιμφ τοt• Ίεροκλέους 1Ί Άδριανούπο

λις &ναγράφεται μετυ.ζ1J τών δcδδεκα πόλεων, αϊ δποlαι ύπ1lγοντο εLς τ1lν 

επαρχία ν τfι; Πυ.:λαιΠς 'Ηπείρου (Epiι-us νetus) 1 , ό δ' επίσκοπος α.Uτfις 

Ύ πάτως ύπογρcίφει τΟ πρΟς τΟν Λέοντα τΟν .Α/ συνοδικΟν γράμμα 2 • "Ω

σαύτως εν τοίς Νέοις Τακτικοlς ΊΊ επισκοπlΊ Άδριανουπόλεως φέρεται 

ύποκειμένη εις τΟν -&.ρόνον τfις Ναυπάκτου Νικοπόλεως 3 . cy π Ο τΟν α:U

τΟν τ-ύπον 1Ί ·fΊπειρωτικ1Ί ;ι;εριο'Χ.Ί'J μνημονεύεται ύπΟ τοϋ &νωνύμοΊJ ϊστο
ριΧοϋ τfις Πρc6της Σταυροφορίας : «Deinde descendentes in va1lem de 
Andrianopoli expecta verunt genteιn suam, donec omnes pariter 
transfretassent» \παρ α τΟ) "Αραβι γεωγρrf.φφ Edl'isi (Adernopolin) 6 

καl εν τfi Tabula Peutingerίana 6• Ό μεταγενεστέρως fπικρατ{ισας τύ

πος Δρυί'νούπολις &παντfi παρU Σκυλίτζrι-Κεδρηνψ, τόμ. Βι, σελ. 474 

(Bonn) : 'α·1ηος δe [ ό Βασίλειος δ Β'] τι( τoii Δυρραχίου καl τfiς Κολω

ν<ας καi. Δρvίνουπόλεως, ι~Sς πη fδόκει α{JτcQ βέλτιστα, καταστησrίμενος 

κα;. φύλακας του 1<tέματος καi. στρατηγοUς fπιση)σας ... ». 

, 'Εν εμπορικfl συν-&1'ικη μεταξiJ του αiJτοr.ράτορος ~lσαακίου 'Αγγέ
λο1- ('Ιούλιος 1192) καl τc"δν "Ραγουσαίων αναφέρεται δοvκατον Άδρια

νουπόλεως. Δυστυχώς τ() κείμενον του χρυσοβούλλου τούτου διεσώ{}η μό

'VΟν εν μεταγενεστέρrt ιταλική μεταφράσει : «Clle le robbe tolte a Du
razzo, nel suo contol'no e nel ducato di A.drianopoli siano restituite 
ai loro padroni» 7 • 

'Επιγραφαi καi Εγγραφα dναφερόμενα εlς η)ν Lστορίαν τfίς Δρυ'ί

νουπόλεως (νϋν Δρόπολις} κα.τι/. τοiιc; χρόνους τfις Τουρκοκρατ(ας f:ξεδό

r:αν ύπΟ τού κ. Π. Πουλίτuα, Έπιγραφαi καl Έν-&υμ1lσεις Εκ τfίς Βο-

1 'Ι ε ρ ο κ λ {ο υ ς, Συνέκδημος, {κδ. Α. Bnrckl1ardt, σFλ. 12 (β51). 
:J Μ a η s ί, Sacι·ornω Conciliorιιnι noYa et anψlissin1a Collectio, τόμ. 7, στ. 

GlB. Πρβλ. F. D ν ο r η ί k, I_,es Slaνes, Bγzancc et Rome au IXe siecleι (Πιιρίσιοι, 

1926), σελ. 87. 
;ι G e 0 r g i i C γ p r i i, IJescriptio orhis ι·omani, ed. Η. G e l z e r, σελ. 78. 
-' Hίsιoire Anonyme de la Premiere Croisade, fκδ_ L. Β r e h i e r, (Παρίσιοι, 

19,4), σελ. 20. 
5 Παρα Τ a f e 1-Τ h ο m a s, Urkuι1den, τ:όμ. Α', σελ. 259, σημ. 1. 
6 Α-Uτό{) ι. 

' Acta Α lbaniae, τόμ. Α', σελ. 35 (108). Πρβλ. F r. Π Ο 1 g e r, Regesten der 
Kaίserurk.unden des ostrOmischen Reiches, τείlχος β', σελ. 100 (ι:J.ριftμ. 1611). 
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ρε ίου 'Ηπείρου, Εν Έπετηρίδι 'Ι::ταιρείας Ηυζ. L:πουδών, τόμ. 5 (lH~S), · 
σελ. 5±~64, καl ΣιJνοψις του ;ΗΟδικος της ~Επισκοπ1ϊς Δρυτνου.πόλεω .... , 
καl Άργυροκάστρου, Εν ~Ηπειρωτικοlς Χρονικοlς, τόμ. 4 (1 930), σελ. 
7(j-113. 

ε') Sinιiliter ρroviιιcia Dyavoleos. 

Κατα τΟν Tafel, Grkunden, Α' σελ. 259, ~ιημ. 2 1, 1l Δεciβολις «ίη 
inferiore Aibania quaerenda est, infι·a Pι·espam cun1 1acu, e ιneι·idie 
urbis Okridae (Lycl1nidi), initio fluvii Genusi (Scoιnbi, TolJi)>.'O V. Zla
tarsky, fy εlδικfi πραγματείq. :ι:ερl τ Υ] ς ι'tέσεως της Δεαβόλεως 2, Uπεστ{j

ριξεν δτι αϋτη δεν πρέπει νr) ζητη{}ίl Εν τfi περl τΟν σημερινΟν Δεβόλην 

ποταμΟν γ_<lJρq., &λλ' Sπl τiΊς &ρzαίας δδοU "Αzρίδος -Δυρραχίου Επt τ&ν 

βηρείων κλι τύων του Ο ρους Τοιηοι-. 'Εκ ηίιν διαφόρων zωρίων βυζαντι,. 

νr:ίηι συγγραφέων, τ<!. δποlα κατέλεξεν ό Tafe1, σημ<J.ντικΟν είναι τΟ τοϋ 

Γεωργίου του Άκροπολίτου (εκδ. Α. Heisenbeι-g·, τόμ. Λ', σελ. 91), 
iΞν{tα, ~;π 3 εUκωρίq. της προσχωριΊσεως τ11ς Jτεριφερεία:ς ε1ς τΟν α{Ίτοκρά

τορα Ίωάννην τΟν Βατάτζην, γίνεται λόγος περl δύο Δεαβόλεων, τής μι..: 

κράς καt της μεγάλης: «Ef,{}Uς γ(lρ 1l Καστορία καl 1l περl α·Uτ1~1ν Uπασα 

χcΔρα προσερρύη -ι:ψ βασιλεί, ΚΗl α'l, Δεαβόλεις δέ, fi τε μικρα και μεγά

λη, τσU βασιλέως Εγένσντσ» 3
. 'Επίσης τΟν πληΊ<tυΥτικΟΙ' χρησιμοπσιετ καl 

ό ΚαντακουζηνΟς (-ι:όμ. Α', σελ. 55, Bonn): «σL τε τιJ.ς Δεαβόλεις νεμό

μενοι ~Αλβανοί ... ». 

Περl της δωικηηκης γ,α-ι:αστάσεως τής Δεαβόλεως Ελαχίστας πληρο

φορίας Εχομεν. Κατc'ι τΟ δεύτερον Ίiμισυ του ΙΑ' αL&νος, πι-&ανc(>τατα δΕ 

και αμεσως μετα τΊ)ν κατu.Λuσιν τοlΊ βσυλγα:ρικοί' κράτους, Ί'J Δεάβσ

λις &πε-ι:έλεσεν Ιδίαν διοικητικ1)ν περιφέρειαv, Uφ' ljν 'ίσως ύπ1lγετο 

καl Ίl Πρέσπα. Έν Επιστολfί του Θεοφυλάκτσυ, &ρχιεπισκόπου Βουλ

γαρία;, πρΟς τΟν Κωνσταντlνον τΟν ΚομνηνΟν αί δύο πόλεις &πΟ κοινοϊί 

μνημονεύονται: «πολλc!. μΕν &γαΊ<tc'ι. ε!ργάσω Εν μέσφ τής γΎΊς Ίlμc'Uν, καl 

Πρέσπα.ν c'iμα καl Δεάβολιν &ναψ'ί1ξας τfjς ε·LΙ{}·ύτητος καl τής δικαιοκρι

σίας τQ) πνει!ματι ... » '1. •Ωσαύτως ό Σκυλίτζης μαρτυρεί (τόμ. Β', σελ. 

1 Πρβλ. και Τ a f e ι, S}'lllbo!ae criticae, Α', σελ. 37. 
2 V. Ζ ι a t a r s k )Ί Ποϋ ?:κει το 1Ί πόλις Δεάβολις ; , f:ν τοϊς ΠρακτικοLς της 

έν Σόφιq. Ίστοσικijς 'Εταιρείας, τόμ. 3 (1922), σελ. 35-56 (βουλγαριστί). τη·ν με

λέτη'\' ταί,την γνωρίζομεν μόνον ~~κ fιραzείας ά'\'αλύσεως {:.'\' Βγz. Zeitschrift, τόμ. 
25 (1925), σελ. ~25. 

3 Πρβλ. καl Σ. τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζα'\•τιναl !\Ιελέται. σελ 456. 
~ Μ i g η e~ Patr. Graeca, τόμ. 12(i, στ, 529. 

7 Η), Bonn) On, κατlι. τοUς zρύνους τ·ης . Cι.ποστασίας ~ου Βου/~}'cί.ρου"" 1lγε: 
'νο,.. Κωνσταντίνοι' Βοδίνου (107;~~ 1082), στρατηγος Δεαβοι..εως ητσ ο 

ιιο , , , . 'Γ, Q • - Δ β ' 
' ίκιο'"" &.ν{}ύπατο,.. Θεό"νωστοc; ο Βσυρτζης. σ υεματιον της εα JO-
:π:αtQ " "' "" ι · , , _ ~ , <' , , , 
, - ε~πέ?Ί)σε ιιέ·ιω ni1ν &οχίδν τoii ΙΓ αιωνος, εφ· οσσν ο Δημητριος ο 
~cεω-., · "=' , ι.--. - --" , ο 

ΧωιιατιανΟς QητcΟς U.ναφέρει rι.1'1τό ~ <<δ δ.;ι;Ο τού fJέματος Δεαβολεως σρ· 
· · · " - ·r 'δ ' μώμενος Ίωαννης, ο υιο; του ω ου •.. )) ._ 

;') l0 rovincia Coloιιiae. 

το σημερινΟν διαμέρισμα τής Κολωνίας, εν-&α fκειτο ·f1 σημαίνουσα 
μεσωωνικΊ~J π<'>ί.ις, 'ίσως δε καl διJσ δμό>νυμοι 2

, συνορεύει Ν Α. με τα τiiς 
Κονίτση:, Δ. μεη/. του Σκραπcι.ρίου, ΝΔ. μετα τf}ς Δεσνίτσας καl ΒΔ. 

ετr'ι τη~ Κορι τσάς. ·π πίιλις, ύπΟ τΟν τύπον Κολώνn, &ναφέρετΗι τΟ 
~ρ(J)τσν Εν τψ γνcι.JσtQ1 ύπ:ερ τής JρχιεπισκοJΙf!ς 'Αχρίδο; σιγιλλίφ Βασι
λείου ι:oli Β' ( 1 () 19) (~)ς κάστρον ·ύποκείμενον εlς τΟν Επίσκοπον Καστσ-
ίας 3. Εtς τUς υπΟ τού Tafe1 4 καταχωριζομένας μαρτυρίας, προσ%έτομεν 

ρ , r - - " ι} c - ' ' Βέ-tΊ\ν παρU. Δ ημητριφ τ ψ Χισμ.ατιανφ '\ f.'\'1 α ρητως μ νημονευεται το 

μα Κολωνίας, κα.l τ1lν Rν χτιτορικψ Εγγρύ.φφ τοί) πρι\ηου ήμίσεσς το·[! 

ΙΔ' α'j,.:~ϊJνσς 0 • 

ζ') Provίncia Achrydos. 

Τ1Ίν σημαντικωτάτην μεσαιωνικ1lν ταύτην πόλιν περιγρύ.φων ό Σχυ
λίτζης-Κεδρηνος (τόμ. Β', σεi.. 468), λέγει: «Πόλις δr 'l 'Αχρlς eπl λό-

1 /). η μ 1Ί τ ρ ι 0 ς Χ ω μ α τ ι α γ Δ ς παρc'ι Ρ i t r a, Analecta sacra et clas

sica Spicίleσio Solesιnensi parata, τόμ. 6 (Παρίσιοι-'Ριίψη, 1891), στ. 321. 
.., ' ' .<"ο ' ' ' -

~ To'LΙtO δυνάμε:θ-α μετά τινος πι-θ-ανότητας, '\'η υπονεσωμεν εκ χωριου του 

Κα>'τακουζηνοϋ {Α', σελ. 05), ;;ν{Ι·α, ιl1ς καΊ περl n\1'\' δι!ο Λεαβόλεων, γίνεται χρΓJ· 
σιc:. τοϋ πλη-θ-uντικοίi. 

- ; Η. G e 1 z e 1-, Ungednιckte nnd \Yenig bekannte BίstG.ιneι·\•eneichnisse der 

orientaιischen Kircl1e, Fν Β)'7-· Zeitsclπift, τόμ. 2 (189Η), σελ. 42.~1Ίρβλ. Ι. Ι Υ a
n 

0 
v, Βοuλγαοικαl 'Αρχαι6τητες f:v i\Ιακεδονίr.ι., (Σόφια, 1931), σελ. 551 (βοuλγα-

ριστί). 
,ι ·r a f e 1. S)'n1bolae criticae, Α', σελ. 38-39. Τ a f e 1- Τ h ο ιn a s, "C"l·knn-

den, Α', σελ. 269, οημ. 3. 
5 p j t r a. Analecta saς.ra et cιassica, τι) μ. 6, στ. 47 καί 529. 
13 Δ. 'Α. i α κ υ {t η'\' ο ϋ, 'Αγέκδοτον [1υζαντη·Ον κτιτορικCη• έκ Βορείου Ή~ 

Jtείcιου έν 'Επετ. 'Εταιρείας Βυ'ς. Σπουδc"δν, τόμ. 14 (1938), σελ. 286. Πρβλ. Τ ο ϋ 
α ύ 1:; ·σ, Συμ[1ολfι.t ε!.ς τΊ'γν ίστορία'\' τ&'\' 'Εκκλησιώ'\' Άχρίδος καί Ίπεκίου, Μα
κεδονικά, τόμ, 1 (1940}, σελ. 447. 
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φου κειμένη ύψηλοϋ, Εγγιστu. λίμνης μεγίστης, fξ Γις ποιείται τc!ς εκβο

λUς ό Δρίνος ποταμός, πρΟς Ciρκτον iόJν», ό δf Ciραψ γεωγράφος Edrisi 
σημει(όνει: «Okhrida est une vilie renιaι·qιιable paι· le nombre de ses 
6difices et par l'iιnportance de son conιnιerce. EJle est b.itie sur une 
agre;;ιb1e enιinence et non loin d'un Jac considerabJe ρar sa ciι·con.fe
rence, situe νers le nιidi de la νi1le» 1

• 

ΠερL η1ς itέσεως της 'Αzοίδος εν τfl διοικητικΌ διαιρέσει τής Α ί,το

κρατορίας μεtcl ηΊν κατάλυσιν τοί1 f)ουλγαρικοί, Κρ(J.τους, γνωρίζομεν 

δτι ό αυτοκράτωρ Ηασίλειος .ό IJ', ε{'ι{}\.Ις ιίJς κατέλαβε t1Ίν πόλιν, Εταξε'\• 

αϋtΊ\ν ·δπΟ τΟν CLρχοντα ΚUστύ.Ί'tιον Λαψνομ1'ιλην, εlς τUν Οποίον μάλιστα 

Εδωσε φρουρU.ν &ξιόλογον 2• 'Επίσης ό Σκυλίτζης μαρτυρεί, δ τι κατα -τα 

πρώτα ετη τf]ς βασιλείας του αlΙτοκρriτορος Μιχr.οΊλ το-υΖ' (1071-1078) 
προ'Lστατο της Άχρίδος {J στρατηγΌς Μαριανός 3

• 

~ο &ρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος, &πευ1.<Jυνόμενος πρΟς 

τΟν Κωνσταντίνον τΟν Κομνηνόν, περιγράφει ηΊν πτωzε(αν του {}έμα

τος: «1\) γU.ρ τ·fις 'Αχρίδος, λέγει, [{Ι-έμα,] παvσέβu.στε clντιλf}πτορ, ε!. μ1] 

'ί'JπU τf]; κραται&:ς σου χειρΌς περιέποι το, irάττον 11 fλπίσαι εκ μέσης 

Βουλγαρίας οiχ-l'ισετ-αι. Μικρόν τε γάρ Ε:στ:ι καi. πανciπορον καi. Δλιγο

λαΊ~αν νοσούν, πάντων 1Jεμάτwν οlκτρότατον. Έλεη1.<t1Ίτω γούν Επl τών 

πεζιUν Εκβολή 6π0 τf]ς οlγ.τίρμονό; σου καi. οlκονομι%fις Εξουσίας, καt ό 

clριitμΟς -Uφuιρε&1Ίτω. Πώς γU.ρ ot ε\'tεU&εν Εκβλη{}έvτες, ουz δλφ τψ {}έ
ματι ηΊν μείωσιν λαμπρUν ΕΥσημανοiiσι ;>> Καl κατωτέρω: ~ΙκανcU-,; γciρ, 

(~>ς εφη\', ot Εκβλη{}έντες η~ιν του ΙJ.εματίου μείωσιν Εξειργάσαντο. Ου 

γαρ Πελαγονία τα Ίlμέτερα, dλλ' ή παροιμιu.σftείσα βραzεία Μύκονος» 4; 

1 ΠαρΟ. Τ a f e Ι, SγJηbolae criticae, Α', σελ. 40. 
:J Σ κ υ λ ί τ ζ η ς ~ Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. ·1G8. 
3 Σ κ υ λ ί τ ζ η;, τόμ. Β', σελ. 716. 
5 Μ i iζ η e, Patι·. graeca, τόμ. 1 2G, στ. 532-5Β3. Ό Τ a f e Ι, Via Militaris 

Roιnanorιιιn Egnatia, qιιa Illγricιnn, l\la~edonia et 'l'hracia innκebaηίur, Paι·s Oc~ 

cidentalis, (Εν Τυβίγγη, 1841), σελ. Μ, παρατηψοι: : ., Pntenι taιnen. Acl11:idaru tunι 

fιιίsse, ηί seιnper, partem τJιe.;salo:ιicen;:~is theιnatis, ηοιι D)·nachini : naιnque 
eaιn cuιn 'l'Jιessalonica 11Γbe plns coιnιηcrcii, quωn cnω D)'ΠaclΊίo, lιabnisse, si
gnificare νidentnι· τlΊeopll)'lacti epistolae~. Ή ύπόίΊεσις του Tafel f/.έγzεται Εσφα/~
μένη, διότι {j 'Α.χρ[ς καl παλαιότερον κα[ μεταγε·νεστέρως σU'\'Ί'jφ{}·η πάντοτε πρΟς 

τΟ {Ιέμα Δυρραχίου. 'Εκ τi']ς περL Άχρίδος βιβλιογραφίας, ηlν όποίαν κατεχωρίσα· 

μεν Εν Μακεδονικοι:ς, τόμ. 1 (1940), σελ. 4:QG-158, α,•αφέ.ρομε'\' έ-νταϊi~α tδιαιτέ

ρως ηlν μελέτην του Ι. s η e g a r ο Υ, La νille d'Ohrida. Apeι·ςu Jιistoriqne, εν 

τi} Revne Macedonienne, τόμ. 4, τεϋzος α' (1928), :σελ. 91-138, τεύχος β', σελ. 

65-98, τεύχος γ', σελ. 57~88 (Βουλγαριστί, μετα γαλλικης περιλΎιψεως). Πρβλ. και 
Ι. Ι y a η ο Υ, Βουλγαρικαl 'Αρχαιότητες fΛ• :.\1ακεδο'\'ί(f., (Σόφια, 1931)~ σελ. 34 

κέ. (βουλγαριστί). 

Περί της διοικητικijς διαιιιfσεως tν τψ Βυζαντι'\•Φ Κράτει. 225 

η') Provincia Prespae. 

'Η μεσαιcιη•ικ1Ί πόλις τfις Πρέσπας, κειμένη ;rαρcl η]ν όμά)νυμον λί-
νΊ '\' άναφέρεται εν "t'Q) σιγιλλίφ τοϊΙ Βασιλείου του Β' (1019) (~)ς κά-

μ l ' , ο , ο , 'Α 'δ ι 'Ο . ' ~ " ' σ-cρον ύποκειμενον εις την αρzιεπισκοπην _ χρι ος . ~ .. σαυτως επιστο/.η 

-coίi &ρχιεπισκό:.:του Βουλγαρίας Θεοφυλύ.κτου &.πευ{}ύνεται πρ6; τι να Ινlα

κρΕμβολίτην, &ρχο\ιτα τf]ς Π'ρέσπας ~·!κ τά~ν αυ.ων χω,ρίω: βυζα:ιτινώ;· 
συγγραφέων, τα Οποία συνηγuγεν ο _1afel , σημαντικον ε~ναι το παρα 
Σκvλίτζυ-Ι{εδQηJΙiρ (τόμ. 13', σελ. --!lJ9), τΟ &ναφερόμενον εlς ηlν /')ιαδρο
ι'"r'Jν του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου: «Uρας δ' Ε.ξ 'Αχρίδος, Ε:ρχετω εtς 

~ ' , -δ ' ' '•' " ' "CΊ~J" λίμνην ηlν λεγομένην Πρεσπαν, εν τφ ιιεναι το μεταζυ ορος φρου-

ων οlκοδομ1Ίσας ?iνω{}εν τούτου καi. Βασιλίδα Επονομάσας καi. Ε:τερον 
Q ' ο ' '";' c ' < 
έν τί) λεχftείση λίμνη». Έν τύ μεταγενεστερq: εκκΛησιαστικη ιστοριq: η 

εκκλησία τf]ς Πρέσπα-; φέρεται 0)ς επισκοπΎι Πρεασπώ-νι llρεσπών -1) 

Πρασπών 4• 

iY) Provi ncia Castoriae. 

.-<~λίμνη της Καστορ(ας, f.φ' Ίις ε κει το 1'Ί Ομc(ηιυμος μεσαιωνικΎJ ;rόλις, 

11 καL~'~Ί'jμερον &κμrίζουσα, &ναφέρεται τΟ πρώτον παρU Προκοπίφ (Περl 
κτισμ~των, Δ', Β, Haury, Γ2, σελ. 112): « 1Ιι)λις δΕ {Jν τις ΕπL Θεσσαλίας, 
Διοκλητιανούπολις Ονομα, ε{,δαίμων μΕν τΟ παλαιΌν γεγενημένη, προ'ίόν
τος δΕ τού χρόνου βαρβάρων ot Sπιπεσόντων καταλυ{}είσα καl ο'tκητό
ρων fρημος γεγοvυία Επl μακρότιηον' λίμνη δέ τις αl!τ-ύ εκ γειτόνων 
τυγχriνει οίJσα, η Καστορία dη'όμαrττrι.ι. ΚαΙ. νf}σος κατc~ μέσον τfις λί
μνης τοΤς ϋδrισι περιβέβληται ... », «Δι' δ δ1'ι δ βασιλε\Jς ούτος [δ 'Ιου
στινιανΌς] τΟν Διοκλητιανουπόλεως ύ7rεριδι;J'\, zώρον, Uτε που διαφανώς 

ε{,~φοδον ()ντα κιΛ πεπονΊ1-ότα πολλQJ πρότερον, δπερ έρρ1li1η, πόλιν εν 
-cfi ν1'ιπφ δχυρωηiτην Ε:δείματο~ Χαi. η) ()νομα (~J; τι\ εl.κός, &φfικε τύ πύ
λει». ΚατιL ταiΊτα 1c1 Lδρυ{}είσα ύπΟ το-iΊ ~Ιοι•στινιανοϊ1 πόλις, ί'tιάφορος 

' Η. G e Ι z e r, f·ν Β)'Ζ, Zeitscbι·ift, τόμ. 2 (18L3)~ σελ. 42. Ι Ι ν a n ο Υ, 

"Εν{}' ιlνωτ., σελ. 550. 
::! Μ i g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 469. 
s Τ a f e Ι, Sγmbolae criticae, Α', σελ. 40-41. Τ a f e 1- Τ h ο m as, Urkun-

den, Α', σελ. 260, σημ. 2. , 
-! Δ. 'Α. z α κ υ~ η,, ο ϋ, Συμβολαί, !!:·ν ~ίακεδο'\'lΚΟ!:ς, τόμ. 1 {1940), ιιελ. 

415. Περl της βουλγαρικf]ς &πιγcιαφf]ς τοϋ fτους 9Β3, βλ. Ι. Ι ν a n ο ν, 'Έ'\•-&' 

&.'\•ωτ., σελ. 23-25. 

ΕΠΕτtiΡIΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΛΝΠΝΩΝ ΣΠΟΥΔQΝ"'Ε"t;ος: ΙΖ' 15 
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τής παλαιοτέρας Δ.ιοκλητιανουπόλεως, Ω.αΒε τΟ Ονομα της παρακεψένης 

λίμνης, τΟ δπο""ίοy καl μέz.ρι σι)μερον διετ{ιρησε 1
. Άνηγέρ·ι'tη δΕ Επt τής 

{tέσεως &κριβίi1ς, ηΊν όποίαν κατείχε παλωότερον τΟ ΩχυρΟν ΚιΊλητρον, 

τΟ μνημονευόμενον ύ;τQ τοί1 .Λιβ(ου (31, .J-0) << ••• et oμpidunι Celetru111 
ingressus est, in peninsu1a sitιιnι. Lacus nιoenia cingit ; aηgustis 

faucίbus uιιuηι e continenti iter est» 2• 'Εκ τιJJν μεταγενεστέρων περι

γραφcίΙν σημαντικωτάτη εlναι 1) της "Αννης της Κομνην1lς (ς' 1, τόμ. Α' , 
185, Reifferschejd): «fiσn δΕ 1) itέσι; του τόπου τοιαύτη. Λίμνη τίς Εστιν 
11 τfις Καστορίας, Εν ύ τράχηλος clπO τ1Ίς χέρσου εiσiρχε.ται καl περi τΟ 

CiΎ-.ρον ε{,ρύνεται ε!-; πετρό)δεις βουνοlις &ποτελευηίJν. ΠερL δε τΟν τρά

χηλον καί πύργοι καl μεσοπιJργια 4)κοδόμηνται κciστρου δ(χην, διόπερ καΤ 

Καστορία Ονομάζεται». 

Περl τfΊς διοικητικής {tέσεως τής Καστορ(ας πενιzρdς μόνον πληρο

φοQίας εχομεν. ΚατU τα πρώτα ετη τfίς βασιλείας τοi:1 1\iιχαηλ τοίΙ Ζ' 
(1071-1078), 1l περιφέρεια διφκείτο ύπΟ στρατηγοt:Ί 8, κατU δf. τΟ ετος 

114-± αναφέρεται δοlΙξ Νο:ίσσου, Ήρανιτζόβης καl Καστορίας δ 'Ανδρόνι

κος Ο Κομνηνός'· 

ι') Ρrοvίιιcία Servioιι. 

ΚατU Κωνστα·ντίνον τΟν Πορφυρογέννητον (Εtς τΟν 'ίδιον υtΟν 

'Ρωμανόν, Bonn, τόμ. Γ' σελ. 152): •δύο δε &δελφών η'ιν &ρχ1]ν τijς 

1 το χωρίΟ'\' του Προκοπίου, δ.σαφες κα{}' έαυτό, παρέσχε'\' &.φορμη·ν είς 

πολλdς συζητήσεις. Ό Τ a f e 1, Via l\1ίlitaris Romanorunι Egnatia σελ. 44, καl 
clλλοι έρμη,•ευταί ενόμισαν δτι ή φράσις «καί τΟ Q·γομα, <Ι!ς τΟ είκ ι;, άφfικε τii 

πόλει» ά·ναφέρεται εtς την παλαιοτέρα ν Διοκλητια'\'ούπολι'\'. '' Αί.λοι πέ-&εσαν Οτι 

ό Ίουστι'\•ιανΟς Εδωσεν εtς τη'\' νεωστl ίδρυ-&εϊσα'\' πόλι'\' τό 0'\•ομά του (Ίουστι'\•ια

'\'ούπολις). Τελευταίως ό κα-&ηγητΊ)ς κ. Ά '\'τ. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ς, Όρεστικ(η• 

"Αργος-Διοκληηα'\•ούπολις- Καστορία, Εν B)·zaιιtinisch - JS'eugriechische J~ht bii
cher, τόμ. 9 (19S2), σελ. 60, ήρμ1]'\•ευσεν Cί.λλως τΟ. χωρίον, άποδcUσας τΊ)ν φράσι'\' 

«καl τΟ 0'\•ομα ... » εtς τΊlν λίμ,•ην. 

Jι Πρβλ. Ά ν τ. Κ ε ρ α μ όπου λ ο'\', "Εν-&' ά'\•ωτ., σελ, 60. 
s Σ κ υ λ ί τ. ζ η ς, τόμ. Β', σελ 716 : «ό έν Καστορί~ στρατηγών.'), 
4 Κ ί ν,, α μ ο ς, σελ. 124 (Bonn.). Πρβλ καt :ι.ατωτfρω τΊ'Jγ ύπ' άρι.ι}μ. 

ιβ' παράγραφον. Περl τijς μεσαιωνικής ίστορίας τfjς Καστορίας βλ. τ'Ι'jν μελέτη'\' 

τοϋ κ. Θ. Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ,. ο υ, εν τfj Μεγάλu Έλληνικfj Έγκυκλοπαι
δείq., λ. Κ α σ τ ο ρ ία (καL εν LδιαιτέQφ τεύχει), ώς καi. τιlς λαμπριlς Ο.ρχαιολογι· 

κιlς εργασίας τοϋ Υ., Ά ν. Ό Q λ ά '\'δ ο υ, Τά Βuζα'\•τι'\'α Μνημεϊα τfjς Καστο

ρίας, έγ 'Αρ;ι,είq;ι τΟΟ'\' Βυζα'\•τι'\•δΊν Μ'\•ημείωγ τfjς Έλλάδο~, τόμ. 4 (1938) σελ. 3 
χ.έ., f:ν'δα, εtσαγωγικδΊς, γί'\•ι•αι λόγος περl της ίστορίας της πόλεως. 
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Σερβλία:; Εκ του πατρΟς διαδε'ξαμένων, ό είς αϊηών τΟ τοϋ ί.αου &ναλα

βόμενος 1iμισυ :l; :Η,ρά~λει~ν" τΟν βασιλ,έα' "Ι)uψr:ίων π~οσέψι~γεν, Ων Χr;t 
:π:ροσδεξάμενος ο αυτος ΗρακΛειος βασιΛευς πuρεσχε τοπον εις Χατασκη

νωσιν Εν τq') itέματι Θεσσαλονίγ,ης, τα Σέρβλια, & εκτοτε τ1lν τοιαύη1ν 
:π:ροσηγορίαν παρείληφε» 1 . !Εν τψ λεγομένφ Στρατηγικι'ρ το-υ Κεκαυμέ

γου (δε'Jτερον {1μωυ του ΙΑ' α\.ώνος) πιιρέz.ονται σημαντικαi πληροφu
ρίriι περl τη; πόλεως τfiJν Σερβί ων: «Σέρβια πόλι; Εστιν tσχυρ<l Εν Βουλ
γαρίι,,ι: Εφύλαττε δΕ α:Uη\ν στρατηγΌς 'Ρωμαίος δνόματι Μαγηρίνος καl 

ταξιάρχαι δύο μετU τών χιλιαδών α{Ιτών. "Ο δΕ πρΟς μητρι':!ς πciππος μου 
Δη μ ΊΊτριος ό Πολεμάρχιος οϋτω καλούμενος 11ν ύπερέχοvσα γ.εφαί.-ι) ει.:; τΟ 
μέρος fχε"ίνο εlς: τ1\ν ϋ.κραν» 2 • Καl κατωτέρω: «τΟ δΕ τοιοi}τον Χάστρον 
[τGηι Σεοβίων] εστl:ν εν πέτρrιις ύψηλαί; πάνυ Χείμενον κιι.L φάρυ:γξι'\' lι

"ρίαις καΙ. (1α{}υτ(iταις περικυΥ.λούμενον» 3 . !Ιδιαιτέρας δ μ ως προσοχής c1ξία 
' ' ( εlναι ΊΊ'παρά τc~) Κανtακσυζηνό) (Δ', 19, τόμ. Γ', σελ. lBO) περιγραφη: «Ι ετ-
ται δΕ 11 πδλις Εκείνη Επί τινος &.νcί.ντους τού Όρους προβολής, ε-\ΗΗ1ς f'ζ 
&ρχflς α1'1tll έαυτflς μετεωροτέρα φαινομένη καl ο·δσα προσιόντι. Έπ' α{,
τ(jν -ι:ε -ι:1Jν U.χρcίψεων Χαταλ1lγει, -cρισL διατειχCσμασι διηρημένη, d1ς δο
iε"ίν ε·ξω-&εν τρείς εlναι πόλεις κειμένης fπαλλΊ'jλους. Έκατέοω{}έν τε φιi.
ραγγες περιβέβληνται βα{}είαι. ΤΟ δ' dπU τής πόλεως Ciχρι τοϊ:Ί Επιπέδου 

καl t(iJ'\' φαράγγων, δσον μάλισ·ω. οtκε"ίσ{}αι fοτιδέχεται, οlΥ.ιιϊ:η• πεπλ(]ρω
ται χ~:μ &.ν{}ριδπων ο{Ι τιj"ηι πολλιϊ:')ν μόνον, dλλd κο.l τίδν &.ρίο'tω'\' f.κ τιί)'\' 

πολιΊii":~ν χα[ fy. τιi)ν στρατω1τιΟν, οΊ~ -iΊσαν fγ;υi\ριοι .πολλοί τε χα!. cLγα:ι'tοί: 
{j τε Χfrόλις, fπαλλ1)λους τι.lς οLχίας ΞχουσrL δια τ1'1ν U.πΟ τοϋ τόπου 'θ-έσιν 

δλίγας fχειν (\οκετ οLκίας πολυορόφους. Οlκείτcη δε τα μΕν δύο ηιΊ'jματα 
ύπι\ πολιτιίηι· τΟ δΕ τρίτον, Ο:κρα δv, τιρ Ciρχοντι &νείται. "Εστι δf. δυσ

Jψόσιτος πανταχό-&εν καΙ. ου πcίνυ Qψ~ίrι πρΟ; τειχομαχίαν». 
ΜολυβδιJβουλλον τού ΙΑ' αlιί:1νος ι"ινflκεν fίς τΟν στρατηγΟν- Σερ

βίων: <Κ(ύρψ (i(ο1])(Ί~](ε•) Μιzαiιλ βεστιίρzη ΎΛl στρατηγ]ι(J]' Σερβίων 

τ6J -Αl,ξεντιώτη» 1.. 

1 ΠρΒλ. Τ a f e 1, ne The.">.<>alonica einSJqne a~ro ΊJiSJsertat-io Geogι·aι)llica, (Bf.~ 

ρολϊ,•σν, 183Η), σ. 41. l". π ν ο r η i k, J.,es Slaνes B}zaηce et Ron1e an 1Xe sie~ 
cle, Παρίσιοι .. 1926), σελ. 2HG. Σ τ. Κ υ ρ ι α Υ. ί δ ο υ, Βυζα'\'τι'\•σl Μελέται, σελ. 

405 -40G. 
2 C e c a ιιιη e η i Strategicon, edd. Β. \Vassίlie\\'Sk)'-V. Jernstedt, (Πετρού

πολις, 1896), σελ. 28-29. 
3 Α\Jτό-θι, σελ. 70. 
4. Κ. Κ ω ,, σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, ΒυζαντιακΟ. Μολυβδόβουλλα. Συλλογ'Ι'J 

Ά'\•αστασίου Κ. Π. Σταμούλη, (Ά-θ·1jναι, 1930), σελ. 17. Περl τοϋ μι::σαι.ωνικοi) 

φρουρίου, βλ Θ ω μ α Π α π α -θ· α ,, α σ ί ο υ, ΤΟ μεσαιωνικΟ'\• φρούριο'\' των 

~ε.ρ(:\ίω'\' Θεσσαλονίκη, 1939. 
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ια') Provincia Triadice et Vιιelevιιsdii. 

~Η πρώτη τci'n• πόλεων τούτων, 1] Τριαδίτζα η ΤρΗiδιτζα, ειναι 1~1 Πα

λαυi Σαρδικ1]: -tΣαρδικΊΊν, 1]ν καl Τρrί.διτζαν 1"1 σκυΗ·ικη συν·Ι'ιi}εια κέκλη-

κεΥ~ (Λέων Διcίκονος, ιο, 8, σελ. 171). Κι.Η<λ τ{J πολλΙiχι:; μνημονει_111"Εν σι

γίλλιον Βασιλεί.ου του Β' τΟ ΒελεβοιJσδιον &:τετέλεπr-ν lδίαν επισκοπiιν 

τής άρχιεπισκοπ11ς "Αχρίδος 1
• Τ1)ν 1'tέσιν τής μεσαιωνική; πόλεως κα{}ορί

ζει τΟ &κόλουf.tον χωρίον του 'Ακροπολί του ( .\ ', ί8, Heisenberg'):. «Στεν{ι

μαχος γU.ρ και Τζέπωνα καl Οσα Ίlν τι$ τής "Ροδόπης 8ρει παρακείμενα 

πολίχνΗ.ί tε καi. κωμοπδλεις, ύπόψορα τού τ φ γεγένηνται, κui. δρος αΊJtώ tε 

καl τοίς Ήουλγάροις <'Εβρος ήν ποταμ.ός 'ΕΧ δΕ του πρΟς βορρfi11 μέ~ους 
Στούμπιόν τε και ΧοτοβΟς Οχυρα Cίττα φρούρια καt χ(Uρος ό Βελεβουσ

δ(ου ύπΟ τοi) βασιλέω; fιν ... ». Έν τοΙς νFωτέροις χρόνοι;, ό Κωνσταν

τίνο.ς Jirecek fτιιύτισε τΟ μεσαιωνικΟν Βελεβούσδιον πρΟς τΟ μεταγενέ

στερον ΚιοατεγτίJ., Ί)ρμ{jνευσε δ' &ις Εξης την νέαν δ'\•ομασίαν: «In1 Mit
telalter lιiess die Stadt Velbuzd [Βελεβούσδιον],iη serbiscben QueiJen 
des XV. und XVI. J, Beobuska Banja (ans Velbuzka), spater naclι 
denι Fίirsten Konstantin Ct 13Ωη Konstantinica Banja (Kuripesic 
1530), woraus die Tίirken ihr Kδstendil nιachten, '· 

ιβ') Provincia Nisi et Vraιιisove. 

ε Η ενταϊί~α παρεχομένη πληροφορία περt προσαρη]σεως της Ερα

νι τζόβης εl; τΟ ~έμα της Ν ίσου (της &ρχαίας Ν r!'ίσσοϊί) προκύπτει και εξ 

Cίλλων, παλαtοτέρων, πηγών. 'Άννα 11 Κομνηνι'j, lΔ', 8, τόμ. Β',~σελ. 206, 
λέγει: « ••• καL εlς τΟ -&έμα τ·fίς Ν ίσου μέχρι καi. της ;cαριστρίας Βουρα

νιτζόβης). cΥπΟ κοινΟν δοϋκα, Άνδρόνικον τΟν Κομνηνόν, &ποσταλέντα. 

εν ετει 1144, ύπΟ του αϋτοκσάτορο; Λ1ανου·ιΊλ ~. &ναφέρει δ Κίνναμος: 

Ι Η. G e 1 z e r, έν Byz. Zeίtschι·ift, τόμ. 2 (1893), σελ. 43. Ι. Ι ν a n ο v, 
'Έν-&' ά.νωτ., σελ. fΊ52. 

::;ι C. J i r e c e k, Die HeerfJtrasse νοη Belgrad nac:h Constantinopel und die 
I3alkanpiisse, (Πράγα, 1877), σελ. 28, σημ. 77. Πρβλ. Τ ο ϋ α{, τ ο υ, Das chrif1tliω 

che Eteιnent in der topographischen Noιnenclatuι· der BalkanHi.nder (=Sitzιιngsbe· 
richte der Kais. Akademie der \"Vissenschaften in \:Vien. Philologisch·Historiscbe 
Klasse, Bd CXXXVI, 1897), σελ. 62 κέ. 

3 Σ τ. Κ υ Q ι α κ [δ ο υ, Βuζανtιναl. Μελέται, σελ. 545. ΠρΟς τΟ'\' 'Ανδρό,•ιω 

κον τόν Κομνηνόν, «δτε ήν έ,, Βρα'\'ιτζόβιγ, άπευ-&ύνεται έ:rτιστολ1) τοϋ μητροποΗ~ 

του Έφέσου Γεωργίου τοϋ Τοργί~η. Βλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο u, Ό Βιε"Ι•ναίος κ&~ 

δι"ξ Phil. graecus CCCXXJ, Νέος Έλλη·νομνr'ηιω'\', τόμ. lD (1916), σελ. 8-:;J, 
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σελ. 12-1, (Bonn), πλ1]ν τfι; Να"ί.σσοίi καl τi]; Βρανιτζόβη;, καl τ1'-)ν Κα
aι:ορίαν : c' Αμέλει καl τότε Ν α'ίσσοU τε καl Βρανι τζόβης προεχειρίσα
·rο δοUκα, προσέτι καl Κα.στορίαν αl!τ{ί) Εδωκεν», Εlς τΟν αUτΟν Άνδρό

νικον ΚομνηνΟν αναφερόμενο; δ Νικι'ιτας δ Χωνιάτη:;, σελ. 133, Bonn) 
yράφει: «ΕπειδΎι γ(lρ παρελ1\{}η ηϊς δουκικfi; άρzfiς Βρανιτζόβης καl Βε
λεγράδων ό ΚομνηνΟς 'Α νδρόνιr.ος .. »1 συμφωνετ δ' δ μεταγεγέστερος 

χρονογράφος Έφραlμ (στ. 4188-±190, Bonn), 

«ΚομνηνΟν 1 Ανδρόνικον, Cί.ρχοντα τότε 

Βρανι τζόβης {}έματος καl Βελλεγράδων 

επαυσεν Ο:ρχf]ς ... ). 

ΠρΟς τCι Βελλέγραδιι; :Ξ:τίσης φαίνετc1ι διοικητικ(:Ο; συνrίπτων την 
Βρανίτζοβαν καl &λλαχο"ί) δ ~ικ1lτα; δ Χωνιc.ίτης, σελ. 16β, Honn: «~Ενω 
{}εν τοι καl δια μείζονος Ί.σzύο; επιβοηθ-Ί)σαι τc9 Στεφ(iνψ δείν ό βασι~ 

λεiις οlη-&εLς αίjτός τε Εκ ΣαQδικfι:; &πι( ρ ας &φικνεLται πρΟς ι: α παρίστρια, 

λέγω δ1l τα κατU. Βρανίτζοβαν καl Βελέγραδα.,. ». Καl κατωτέρω, σελ. 

34 7 : «καL 1'1 μf:ν Ες τΟν Ε π' &δελφfl γαμβρΟν τΟν Qi]γα ΟUγγαρίας τΟν Rε
λάν &νασείουσα καl πορ-&είν τιt κατU Βρανίτζοβαν καl Βελάγραδα. γρα

φαϊ(j,_Ενάγουσα ... ». Σ~μειωτέον Οτι Βελάγραδα Ενταίi&α νοούνται τα 
π:α.ρί~',~τρια καL αερβικα (=Βελιγράδιον), οϋχt δΕ ι:U Ί~JπειρωτικU (=Βερά

των)λ Κατrl τΟν Κωνσταντίνον Jirecek \ ή Βρανίτζοβα πρέπει νU. τα.Uτι
σit·Ώ \τ ρΟ; τΟ &ρχαLον Βιμι νάκιον. 

ι γ') Proviιzcia 8copie cιιm episR.epsi Coritoιι. 

Πρώτος στρατηγUς Σκοπίων &ναφέρεται Ω Δα.βi.δ πατρίκιο; ό ~Α

ρει~νίτης, έγκαταστrι{}είς, τc"i) 1019, ύπι) τού Βασιλείου του Β', ι~)ς ρητίδς 
μαρτυρεί {) Κεδρηνός (τόμ. 13', σελ. -±67-468): «έκεί{}εν (J:πεισιν [δ Βα

σίλειος] εlς τα Σκόπια, κα,ι cττρατηγΟν α{Ιτοκρ(.ίτηρα λιπc~)"\' εν τίi πόλεt 

Δαβlδ πατρίκιο ν τc'n• 'Λρειανίτην, .. » 2• ΚατU. η) τέλος τ·f]ς α·Uτf]ς έκα

τονταετηρίδος ·ll τUς &ρχclς τf}::; επομένης (μεταξυ τών F.τGnι 1096-1105) 
μνημονεύεται δοiιξ Σκοπίων Ίωάν'\·η; ό Ταρωνειτόπουλος, πρΟς δν &πευ

-&ύνεται Επιστο/3] τοϋ &.ρχιε:π:ισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου 3 • 

1 C. ] i r e c e k, Dit: Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel, σελ. 77. 
.2 Πρβλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Α{Ιτό{}ι, σελ. 415-416. 
8 :VI ί g n e, Patrologia graeca, τόμ.. 126, στ. 523. Πρβλ. L. Τ h a ll ό k. z y, 

C.] i r e c e k κα.ί Ε. S u f f 1 a )', Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis 
illustrantίa, τόμ. Α' (Βιέ-ν-νη, 1913), σελ. 24 (δ.ρ. 74). 
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Ό γεωγραφικΟς Χιι.:ι'}ορισμΟς τη; ε:.τισκέψεω.:; 1 Κορίτων, τ1'τν δποίάv 

τι) Ί<Ηιέτερον κείμενον σuνά:;τ;τει πρΟ; τΟ -&έμυ. Σκοπίων, παρέχει πσλ~ 

/)ι.ς δυσκολίας ·ο Tafel (Uι·kunden, Α', σελ. 2G2, σημ. 2), στηριζόμε
νο; επι zωρίου τοi:Ί Edι·isi. γράφει: «Sitιιs loci p1Όμe urbenι .J\facedo~ 

niac Scopia, ex oΓiente, (j_Uaerendus esse νidetuπ>. 'Γ Ο περl o-U ό λόγο 
χωρίον τοl, ".-\ριιβος γεωγράφου fχει <~~ς ε·ςη;: ~Λ deux jouι·nees de ]~ 
[Εξ 'Αzρίδο;] e.-;t Bolghoura [Πόλογος], jo1ie νille, situee .sur Ie 
SOI11111et d'une Jιaute ηΊOηtag·ne a }a distance de quatre jouι·nees, en 
se diι·igeant νeΓS le Noι·d-Est de Sconia [Σκόπια]. ne Ia on se rend a 
Cortos, lieu ega1enιent situe vers le nord-est, apΓes aνoir traνerse 

le Fardari, gτande rivie1-e» 2 • ΠρΟ; τΟ Cortos τοl.iτο ταυτίζεται μετ&. 

πολλης πι{}αν6τητος ·1l f;τίσκεψι; Κορίτων. ΕLς τι1ς παρατηρ·1lσεις του 

Tafel i'::χομε'' ν:f. προσ11'έσωμεν δη τΟ δ.πασχολοUν 1lμ<iς τοπωνύμιον μαρ~ 

τυρεί:tαι καl Ε.ξ Ελληνικ(lη' πηγών Εν τφ &κολοιί{}φ χωρίφ Δημητρίου του 

ΧωματιανοlΙ : «'Η εν τil χ())Q(/. τίδν Κορυτών οlκοUσα Βολεσλ(iβu, 1cj '1'!1:· 

γfiτηρ τοί' &ποιzομέ-vου Κα-vδίδου ..• )) 3
• 

ιδ') Provincia Sagorioιι. 

Τ1)ν Cαριβη Ί'}έσιν τού Ορεινοί, 1'tέμα·ως t(:Ov Ζαγορίων 4. κοΛtορίζει τU 

{lχόλuυ{}ον zωρίον ιΌU Κεδρηνοii: (( ... αι .. λ~ Uποστρέψας ·i)λ-&εν εLς τ&. 

Ζαγόuια, ifν{}α τΟ λίαν δzυρc.6τατον ϊδρυται φρούριον δ rνΙελένικος, Επί 

τινο:; πέτρας Ι.δρυμένον κρημνοίς καl φάραγξι βα{}υτάταις πάντοc&εν 

€στεφανωμένης» (nJμ. Β', σελ. -!-~0). Κατα τΟν κ. Στ. Κυριακίδην, τΟ .-&έ

μα Εκειτο &νατολικάΗερον της 'ΑχριδόJς καi βορείως του ·Ηέματος Σερ

ριίηι 5
• το δέμα Ιj Ζuγορ(ων αναφέρεται καi Εν τ(ί1 λεγομένφ Στρατηγικίί) 

1 Πεvl τijς σημασίας του δρου ε π ί σ % ε ψ ι ς δα γί;•υ Χατωτέρω ό προσή-

κω·γ λόγος. 

2 ΠαοrJ. Τ a f e 1, Syrobolae critίcae, Α', σελ. 46. 
s Ρ i t r a: Ana\ecta sacra et classica, τόμ. 6, στ. 235. 
·1 τα μακεδοηκα ταϊiτα Ζαγόρια ούδεμiαν fχουy σχέσι·ν πρΟς τι]ν z α γ ο~ 

ρ αν=Rουλγαρίαν jπερί Ιjς βλέ:τε Κ. "Α μ αy τ ο Υ 1 f-1• 'J.<.λληνικοις, τόμ. G!t932]; 
σελ. 427), 61ς f.πίσης καl πρΟς τα ήπειρωτικα Ζαγόρια. 

5 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ευζαντ;ι·ναl λ1ελέται, σε.ί .. 452. 
6 OUχl lψθ·&ς οί έκδότ;αι τ;ου Στρατηγικου προτ;εί;•ουν, ϋ.ν καί μετά τινος 

έπιφυλάξεως, τt1ν διόρ-&ωσιν εί~ -& έ μ α. Ή λέξις δέμα ci.παντι~ παρα οοις Ευ· 

ζανπνοϊς (βλ. προχείρως Κ ε δ ρ η Υ ό ,,, τόμ. Η', σελ. 459: «το Ε'\' ο'[] χλεισu1Ίρq; 

του Κλειδίου δέμα») καl ~ρμηνεύεται ύπΟ του G ο a 1· (Α-UτΜfι, σελ 873) ώζ 
έξης: «Δέιια turrίs f.ν κλεισούρc_ι:, in c 1 η s a sive m η r ο inter dno:: n1ontes aspe· 
ros erecto, ad quam adίtus hic passίm dicitu1· κλε~δίο-ν», 
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τοU J{ε;.:,u;υμένου: «τούτφ γU.ρ τr':iJ τρόπφ ό πορφυρογέννητος κ\.Jρ Βασί
λειο; ό βασιλεVς δχειρι()σατο ιδ' χιλιflδας Βουλγαρίους εLς τΟ δέμα τώ1• 
Ζαγορίwv, f.ξάρχοντος α{,τ{Ον τού στρατηγικωτάτου Σα μου 1lλ ~> 1

• 

ιε') Proviιιcia Malcsovii et Morovisdii. 

Κατα τΟ πολλάκις μνημονευΗΕν σιγίλλιον τοίό Βαπιλείου τοί' B'j 

1
•
1 
~Ιαλέσοβα &.νfικε-ν εlς τΊ\ν Επισκοπ1lν 1\.fοροβίσδου : '!Χαi τΟν Επίσκο

πον :Μοροβίσδου εlς αU-cΟν τΟν ~1ορόβισδον καl -cΟν Κοζι(iκον καi ηlν 
Σλαβίστην καl ηlν Σ{}λετοβU.ν καi τΟν Λουκόβιτζον καl -ciyv ,Πι~νιτζ~ν 
καi τ1lν J\1αλέσοβαν κληρικο1Jς Lf.' καl παροίκους ιε' ..• »2

• Κατ α τους χρο
νους τοϋ &ρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλ.fiκτου 11 Μαλέσοβα (-1\ 1\ιfελέ
σοβα) d.πετέλει iδίαν Επισκοπ1'1ν 3 , δω.:τηρηΗείσαν μέχρι τών χρόνων τοϊί 
Δημητρίου τού Χωματιανού '\ βραδύτερον δΕ &ναφερομένην Εν Συντα
yματίφ παλαιψ ύπΟ τΟ-ν τύπον ..ΛΙεJ.έσοφα 5

• 

ιστ') Provillcia Strumice. 

'Η Στρούμιτζα (Στρούμπιτζα, Στρίμβιτζα), 1) παλαιοτέρα Τιβεριού
πσ\ις ι;! αναφέρεται ώς επισκοπΊ'l Εν τψ γ-vωστίί) σιγιλλίφ τού Βασιλείου 
το:Ζ~~Β' 7 . ΤCι. χωρία βυζαντινίδν ίστορικc'Ον, εν τοΙς όποίοις &.ναφέρεται 1'1 

μεc~]ιωνιΧΊl αϋτη πόλις, μνημονεύονται παρι:l Tafel, Syιnbo1ae cι·iticae, 
Α'Χhελ 48--l\J. Περιγραψ1~1" τή; 2:τρουμίτζης εUρίσκομεν Εν επιστολή 

1 C e c a u 111 e η ί, Strategicon, σελ. 18. 
~ Η. G e l z e r, Εν Β)'Ζ. Zeit~clιrift, τόμ. 2 (189J), σελ. 4_2. Ι. Ι ν a η ο v, 

"Ε'\•δ.> U:vωt., σελ. 562. 
3 Παρiι. Τ a f e l, Syml)olae criticae, μέρος cι', σελ. 46-47. 
~ Δ η μ η τ ρ ί 0 υ τ 0 ϋ Χ ω μ α τ ι α ν ο υ, 'Λπόκvισις εtς 'Ερώτησι'\' Γ' 

Κωνσταντί'\•ου τοίi Καβάσιλα, μητροπολίτου Δυρραχίοu1 παυα Ρ i t r a, Ana.lecta 

sacra et c\assica. τόμ. 6, στ. G26. 
1:1 Η. G e l z e r, Ungedruchte nnd ιιngenίigerι verδffentlic)ιte Ί'exte der No

titiae episcopatuιιιn, Abhandlungen der Κ. baγer. Akademie der Wiss.,I. Cl. ΧΧΙ 
Bd., ΙΙΙ Abth., (Μόναχον, 1900), σελ. 6t\o. 

' Πρβλ. τCn' τίτ:λον πονήματος Θεοφυλάκτου του Βουλγαρίας : «Μαρούριο·ν 
των άγίων Ενδόξων ίερομαρτύρω'\' ΙΕ' τ(i)ν fν Τιβεριουπόλει τfl β ο υ λ γ α ρ ι~ 
κ ω ς έ π ο ν ο μ α ζ ο μ έ '\' 11 Σ τ ρ ο υ μ μ ί τ ζ η μαρουρησάντων ... ~ (Μ i
g n e, Patr. gra.eca, τόμ. 126, στ. 151-152). Δ. 'Λ. Ζ α κ υ{} η'\' ο ϋ 1 Συμβολαί, 
ε,, ΜακεδΟ'\'ικοϊς, τόμ. 1 ι1940), σελ. 4-14. 

7 Η. G e 1 z e r, €ν Byz. Zeit:OJchrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42-4:3. Ι I Υ a n ο v, 

'Έν'fi' U.νωτ., σελ. 552. 
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toίi Νικηφόρου ΓρηγορU πρΟ; τΟν Ά νδρόνικον Ζαρίδην (1325~ 1 

«Τίi δ' οL,ν Uστεραίq πανημέριον &νι!σαντες πορείαν Ες τι YLY'"Vn<••''" 

πολίχΙ'LΟν! ιlJς εi;τ::οlν, ·ύπερνέφελον, Στρούμ.μιτζαν οϋτω πως Εγχωρίω 

λοι!μενον, oUrω γέ τοι &ποτόμφ και δωμονίω; Uψηλc~J τι~ lJρει ς 
μέ\'0\', ωστε κu.l επι τών επάλξεων κα{}ημένους ι.iν-&ριι'Jπους ι)ρνί-&ων 

σiv Εσικέναι, ε'ί τις κύ.τω-&εν Εκ τ:fις πεδιάδος ι1ρrίJΙJ. 'Ενταϋ-θ·ci γε μ1Ίν 
τΟ i}εlo\' Ετετελέκειμεν Πάσχα, &νωρώς μΕν καl παριJ. τ-Ί'Jν &ρχfi{}εν 

συνΙ'JΙ'}ει:ο'· Ετετελέκειμεν δ' ο·Ον .. Λfιρος γlι.ρ τοί; Εκεl παίδευσις 

σα καl δυ{}μ0; καl μοϋσα Εμμελ1'jς tερUς ·δμνιρδία;, Ι)ιiρl)αρον 

γλcΟττυ.ν ι~); τα -;r,ολλU. και 1i{}η μάλα γέ τω εi'tφυιίJς προσψωντα 

ν υ. Ol1 γ<tί} μιξοβιiρβαρον μέν, ε1Jρυ{}μuν δέ, τΟν l;IZO\' προ{Jφερον, 

οί Μι'ζολύδιοι, καL εi δεϊ λέγειν οί Λfιξοφρύγιοι, lι.λλ~ δλον 

καl δρειο\1 καl δποϊον ι'lγ οί νομάδων ζf.σαιεν ,-ι;αϊδε:;, όπότε πρΟς 

ν άπα; xrtl τι'ις δαzί.ας τΟ ποίμνιον dγοιεν· 

rΊJρη Εν Εαρινή, δτε γλcί.γο; iiγγεα δεύοι» 1
• 

Περl. τi)ς μεσυιωνικης 2:τρουμί.τζη; βλ. Χαi C. Jiι-ecek, Das chι·is. 
tliclιe Elelllent in der topogι·aphisc]ιen l'\onιenc]atur der Balkanlan
der, εν&' ilνuH., σελ. 60 κε., καi L. Mi!etitcll, Les eglises des monaste
res de Stronlllitza μres des villages de Vodotcha et Velusa, εν Re
vue :Vlacedonienne, τόμ. 2, τεuχος 2 (192ι5), σελ, 35-48 (βουλγ. μετι) 
γαλλικ:η; JΊεριλ 1Ίψεως). 

ιζ') fJrovincia Prilapi et fJelagoιzie ac Molyscii, ιzec non 
et Μοgreιιοιι" 

"Υ π<) ένιαίαν δωικητικ1)ν περιφέρεια ν φέρονται Ενταυ{}α 1lνωμέναι 

υ.ί μακεδονικαl πόλεις Χαi περιοzαl Πριλάπου, Πελαγονία;, Μολυσκοii 

κυ.l .Μογλένω\'. Κιιt(Ί. τΟ σιγίλλιον Βασιλείου τοϊi Β' δ Πρίλαπος (τουρκ, 

ΙΙερλεπέ, Vί1 V ι)ι-ilep) ιlνfjκεν ώς fνορ[α εtς τΟν Επίσγ.οπον Βουτέλεως 

(Η ι τωλίων, Πελαγονίιtς) : « Καi τΟν Επίσκοπον Βουτέλεως εLς η) ν Πελα

γονία ν καl εLς η) ν Πρίλαπον, και εl.; ηΊν Δευτέρην καi εlς τΟν ΒελεσσΟν 

κληρικους ιε' καi παροίκους ιε' ... » 2• Εlς τU. ύπΟ τοϋ Tafe], 
criticae, Λ', σελ. 49 -OU, καταλεz·Ηέντα zωρί.α, προσ{}έτομεν τU. 

1 Ν ι κ η φ όρο ς Γ ρ η γ ο ρ {i ς, ΗΊ 14, τόμ. Α'~ σελ. 379-380 (Bonn}. R. 
G u i 1 1 a n d, Corre~pondance de Nicι'φhore Gregoras, (Παρίσιοι, ltt27), σcλ. 

41-43" 
j Η. G e 1 z e r, έν B.yz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42. Ι. 

"Εν{}' cί;vωτ., σελ. ;)52. 
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Ή υ&α: Δημητρίου τοlΊ Χωμαrιο;νοϊi, Σιγίλλιον :τρωτοπαπαδικόν: «Δεί 
ι.ο , , _ ο " , - - , .Q , .. 

ε. τοίΗ1 ν, {}εοσεβεστυ.τf: ιερευ, επειυη το του πρωτοπαπα περιευου ω;ιω-
σ '" Q • - " - Π " ' , ι 'Ε ,, :τοωτο:τέτρο; πριψι.ηυ·ει; των εν ::ψ ριΛαπφ ιερεων ... » . κ 

~ι-~.: ιι:ρτυρίας ταύτης :τροκύ:ττει δτι ό Πρίλαπος, κατα τας &ρχU.ς τοίΙ 
<ι, . , " ,6, ο , , β δ, , 'Ε , ο 
ΙΓ' αlίδνος, δΕν απετει.ει ι ι υ. ν επισκοπlιν, ως ρα υτερον . ~ πισης εν 

- κει•ιένω συνιΊ-1Ίκη~ σuναφ{}είσης, η'τν 27ην λΙαρτίου 1308, μετu.ξ-υ του 
τ<!,} ... ' • '=' , , , ~ • , 
]ατίνου αU-rοκρcί.τορο; τf}ς Κωνσταντινουποι.εως Καροι.ου de Va1ωs κυ.ι 
' - ')'τεφάνου Urosci1 του Β', &ναφέρεται δ Ιlρίλαπος: «Hec autem nο-
τσυ "'"' . . · ·a 1-ina sunt teιτarnnι de quιbus agιtur supenus νι e ιcet : contrata a 
:Cnfinibus castri noιnine [Jrileρ usque ad confines castri nonιine Pri-

' sec ... » • 
!Εν τοίς μεσαιωνικοί; χειμένοις τΟ Ονομα Πελαγονία Εδ1)λου ότΕ μΕν 

τ1Jν περιοχ1'jν το·U Ι\Ιοναστηρίου, ότΕ δΕ η\ν όμώ·vυμον πόλιν. ΚατΟ: τΟ 
σιyίλλιον του α:Uτοκρrί.τορος Βασιλείου του Β', 11 Πελαγονία ύπΊlγετο εiς 
τ-1\ν επισκοπ1)ν Βουτέλεως 4• Βραδύtερον 1e1 fπισκοπ1l αϋτη λαμβάνει τΟ 
()νομα τf}; Πελαγονίας 5 . ΠαρcL Κεδρην4\ τόμ. Β', σελ. 460: «και εU-&Uς 
δ βασιλευς !Βασίλειο; δ Β/1 &πάρας Εκ Μοσυνουπόλεως κάτεισιν εLς Θεσ
σαλονίκην κ&κεί{}εν rlπεισιν εl.ς Πελαγονίαν, μηδfν λυμαινόμενος τι:ί)V 
έν ποσίν, &λλ' 1\ μόνα πυρπολγ]G(Lζ τ:lι εν Βουτελίφ βυ.σίλεια του Γαβρι-
1'j/,.», τΟ Ονομα Πελαγονία δηλοί σαφtί)ς τ-ην περιοχ·1lν, Εν τfι όποίq, 8κειτο 

1Ί πόλις Βοvτέλιον (Βούτελις, ~'lπιτόλια, Toli-Monasti-r, Μονασηlριον). 
Συμφωνουν πρΟς ταύτα και τlι. σημειούμενα ύπΟ του ! Ανωνύμου ίστορι
κου;\!ifiς Ιlρι(Ηης Σταυροφορίας : « Egressi de Castoria intravinιus Pe
lagιjiam, in qua erat quoddam hereticorunι ti castrum quod undique 
agri{_!si sumus, moxque nostro succubuit inιperio; accenso itaque 
ign~, combussinιus castrum cunι 11abitatoribus suis» 7

, tδίq. δf. τΟ άκό
λου{}ον χωρίον Γουλιέλμου τοl1 Τυρίου, τΟ &:ναφερόμενον εϊ.ς γεγονότα 
τοϋ Ετους 11\38: «t'ost ιnultiplices viarnιn laboι-es, in ρrovincia Pe-

-.·------ --· 

1 p ί t r a, Analecta sacra et clMsica, τόμ. ϋ, στ. 575. 
2 Δ. 'Α. z α,.._ υ {I η ν ο υ, Συμβολαί, ε.ν ΛΙαr.εδο'\'ικοLς, τόμ. 1 (1Β40), σελ. 

446-447. 
3 Acta Albauiae, τόμ. Α', σελ. 174, ιiρι{}μ. 58θ. 
4 Η. G e ι z e r, f.v Byz. Zeίtscbrift, τόμ. 2 (1893), σελ. ±2. Ι. Ι ν a n ο v, 

'Έν'θ'' ό.νωτ., σελ. 552. 
5 ~ η μ {ι τ ρ ι 0 ς Χ ω μ α τ ι α '\' ό ς, παρό. Ρ i t r a, Analecta sacra et clas-

sica. τόιι. 6, στ. 9θ, 337, 199 χα\. U75. Πρβλ. Δ. 'Α. Ζ α κ υ f} η ν ο υ, Συμβο· 
λαί,' ε,. •Μακεδο·νικοLς, τόμ. 1 (1940), σελ. 445. 

β 'Ως (ψl}ώς παρατι1ρ~ι δ εκδότης, πρόκ~ιται fντα'tΙθ'α περi. Οπαδώγ της αί· 

ρέοεωc; τcϊη• Βογομίλuη'. 
7 Histoire anonγn1e de la Γreιniere Croisade, fκδ. L. Β r e h i e r, σελ. 22. 
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lagonίa, in civitate, quae vιιlgo dicίtur Butella, occuι-riιnus ... -'ι_ ·ο 
Γεόψγως 'Λκροπολίτης (I-Ieisenberg·, Α', σελ. ί8) όμιλε!: περl «τcin• Πε~ 
λαγον[ας χωρίων». 

Αί περl ΜολυσκοU κατr~ τοl1; μέσου; αLrίJνας εlδ1]σεις είναι πενι. 
χρόταται. <Ο Κεδρηνό:;:, τόμ. 13', σελ_ . .JβiS, cl.ναφερόμενο;: εlς η)ν Ξκστρα
τείαν Β ωιλείου τοϋ Β', γράφει: «εν tQ) παριέναι δΕ: τότε φρούριον είλε 
τU: Ηοσόγραδα καi Ε:νέπρησε, και ηlν l3έρροιαv Ε:πικτίσας, δηώσας δΕ: και 
Χατ:ερειπώσας τrl πέριξ 'Οστροβου ίωi Λ1ολισκοϋ, fστη του προσωτέρω 
Lέναι». "Ο Δψι1]τριος ΧωματωνΟς &ναγρriφει 1~έμα Μολωκού 2 . Τέλος ό 
Γεώργιος 'Ακροπολί τη;: δLς &ναφέρει τΟ μεσαιωνικΟν τοϋτο πόλισμα : 
«καi πάσα δΕ: 1] πέριξ τ6)ν τοιούτων αστεων zr;ιρn, ε'ίτουν Πρέσπα, Πελα
γονία, Σωσκό;, Μολυσκός, ύπΟ nlν έπικράτειαν τών ~Ρωμα·ι:κών δυνά~ 
μεων έγεγόνεισαν καΙ. ύπετάττοvτο τούτοις» (Heisenberg, Α', σελ. 1Β7), 
και (Α{Ιτόi:tι, σε/.. 16\J) : «βί(t γοUν και μ..όyις Σταν6ν και Σωσκ6ν καi Μο
λυσκι':ιν παραμείψαντες ... ». Περl ηlς έκκλησιι..ι.:στικης ίσtορίας Μολυ
σκου, Μολισχοίi 1] Μολεσχιον βλ. Α. Ρ. Pέclιayre, L' archeveche d'O
chrida de 1394 a ι 767, Echos d'Orient, τόμ. 35 (1936), σελ. 314-315. 

Τα Μόγλεvα, Karadjowa tilς Τουρκοκρατίας 3 , νυν 'Ενωτία, αναφέ
ρονται (~)ς dποτελοiJντα lδίαν Επισκοπ1lν έν τ ψ σιγιλλίφ Βασιλείου του Η': 
«τΟν δΕ Επίσκοπον Μογλαίνων εlς αiJτ.t τlι Μόγλαινα καl τΟν ΙΙρόσακοv 
Χαl τ1'jν Μερίχοβαν καi τ1~Jν Σετίνην και τΟν 'ΟστροβΟν και εlς τα·Ζαόδρυα 
κληgικοi1; ι ε' καl παροίκου; ιε' » ·1 . 'Επανειλημμένως δ ΚεδρηνΩς &ναφέρει 
τΟ μεσαιωνικΌ ν φρούριον καΙ. τ1Ίν περιοχ{Jν: «Ο δΕ ·ύποπτεύσας τlι γράμμα
τα, τΟν πατρίκιοv Νικηφόρο ν τΟν Ξιφία ν και Κωνσταντίvον τΟν Διογέvην, 
μετα τΟν Rοτανειcί.τηv, στρατηγΟν γεγονότα Θεσσαλονίκης) μετlι δυνά~ 
μεως εκπέμπει Εν τfi χώρrι. των Λfσγλι:iνων», (τόμ. Η', σελ. -!G Ι). Περαι
τ~ρω (σελ. 462) μνημονε·ύεται «'Ηλίτζης δ U.ρχων Μογλένων), <<φρούριον 
Ένcδτια (γρ. 'F.νωτία) κεκλημένον, γειτονούν τοίς .Μογλένοις», κλπ. 'Ε
πί\ιης 11 "Αννα 11 Κομνηv1) (Ει, 5, τόμ. Α', σελ. 168) αναφέρει τα Μό
γλενα: 'τοίiτο μαi:tU)ν δ μέγας δομέστικος, καταλαμβάνει τα 1\:Ιόγλενα 
καl κατασχι})ν τΟν ΣαρακηνΟν κτείνει, παραυτίκα ερειπ(Δσr1ς τεΛειως τΟ 
καστέλλιον».~Ο Ζωναρciς (τόμ. Γ', σελ. 740 κΕ.) όμιλεί περl. 1<tέματος Μο
γλενJ'η•, εl.ς τΟ δποίον δ 'λλ€ξιος Α' δ Κομνηνός, νικ·1lσας, τψ 1091, τοiις 

1 Παρri Τ a f e 1, Syιn1Jo1ae cι·it.icae, Α', σελ. 50 . 
.9 Ρ i t r a, Analecta sacr<ι et classica, τόμ. 6, στ. f.i09. 

s Πρβλ. C Μ ο s t ra:~. Dίctίonnaire κeogι·apJ1ίque de l'Eιnpire ottoman, 
(Πετρούπολις, 1873), σελ. 137. 

'Η. G el z e r, f:ν Byz. Zeitsc1,ιrift, 2 (1893), σελ. 42. Ι. l v a ή ο ν, "Εγ{t' 
άνωτ., σελ. 551. 
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' «--:"ΙΆl-]ΊQΟ--: ιJ.ποί.ε:S_ιfι.ιενο~., σφριγci'Jντων καl' Qωμαλέι,Ον • · · > ΙΊατζι νακυ,ς, "'" · u -
- _ σ·Uν ~·uναι';:L κu.l τέκνοις κατcJ)κισε καl τάγμα τουτους καtεστησεν 

το υ τΌ tJ-:. ι ., • , , , δ ' 1 ~- ~ '-

'δ · , 01,· οΥ κιιL ιιέzοι τoli δεiiοο κατα διαδοχας ιαμενουσtΙ, ει., επι ι ι α< τrι. · . -- - ζ , '1 ' -
' ' ' - ' I το' π ον εν cδ κ α Τf•Jκίσ{}ησαν Πα τ ι να κο ι 1~ ογι.ενιται ~ε το v σz.ο \•τε., το1 ) ,. 't c , ~ ,. 

, ' οι» 1 Έπισ-χόπους Λiογλένων &ναψέρουν ο Δημ.ητριος ο Χωμα-
και.ουμεν . . , ~ , 2''l") 'Ε Ε π vράιι-

l•ο' -2 καΙ. δ ΚrιντακουζηνΟς (τίιμ. Αι, σε/ .. :Ηο και·~ 1 · ν Lι 
τι α '=' • - 'δ ·' ~ 

( σω'ζοιιένω Εν τ(ί') ·Uπ' r1ρι{}ιι. 52-! :Μαρκιανφ κω ικι και επιγραφο-ιιατ . , . · · , 
~ιένφ «Εl.ς η)ν εΊχόνll τού 'Αγίου Πέtρου» φερεται: 

καί : 

Εν σο!. δΕ βάitρον πίστεως φέρων Πέτρος 

11γουμενεύων της μονilς τc'ί)ν Τhίογλένων 

αlι{}ις νεουργώ ... 

ΙΙέτοο ... δΕ σcϊ) δέσιιιος Εν{}έφ πό{}φ ... ., . ~ 

Ί1γουμενεύων τής μονfις τών .Μογλέν~η· 

'ζέω τΟ γ1lρας τ·i)ς γραφ1l; τών χρωματων ~. 

• ' · ' δ ) ωιιατικοί-ΤΟ -&έιια 1\'lογλένων μνημονεύεται ωσαυτως και εν ιπ. , • -, 
κειμένοις. At εl.ς Ί"Jμciς γνωσταl μνείαι εlναι αt &κόλου{}οι: 

1} Έν χρυσοβούλλψ 'Αλεξίου Α' του Κομνηνοii, &πολυ{Jέν:ι κατCι 

ιιΊ';Ινα Λ1άτον το·ίi lO.SU: «εlληφι~)ς τΟ εν τψ {}έματι τών Μογλενων δια

~είμενον χωρίον τΊ:Jν Χοσπιάνην ... » "· , , , _ 
;:,·, ~) 'Εν χρυσοβούλλφ τοϋ α·Uτου αυτοκρriτορο;, απο/~υ{}εvτι κατα μη

νι~::~- 'Uκτώβριον του 1089: c του χωρίου Χοστιάνους του Εν τ φ iJέματι 
τJ}ν Μογλενών διακειμένου» 5 • 

- - -- ,Α αύρα~ πρΟς τΟν αΊJτοκρά-3) ~Εν δε1]aει τών μ ο να χ ων τη; μονη., ..:ι. ~ 

τορα 'Αλέξιο ν τον Α' (Όκrόψριος IOUl 1] 1. 106): « ·.,δη εν τi(ι {}έματι 

ι Ό κ :Σ τ. κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, Βυ'ςαντιναi. ~ίελέτu.ι, σελ. 31~-320, (βλ. z~'ι 

.1- '78-479). στηοιζόιιενος clφ' έν(Jς μέν είς τljν σιωπ·ιlν "Α·ν·νης τ1]ς Κο,μνηνης 
σΕ'' 'i: · ' ' ' .cι. - ' ' αστασι'\' 
' • ' ' >:.' ε' zωηίον τοϋ Νικήτα του Χωνιατου, τοπουετει τη·ν εγκατ αφ Ι'.τεροu uε ις . ~ , - Κ - . ' δ • 
- Π ... 'χωy εlc: το\J- J.(Jό\'OUζ τijς βασιλείας 'lωα'\"\'ΟU tOU ομνηνου, Και ι η τω~· ατι..ινα · - ., · , ) Τ' ~ ο' Κου 
, · , - 1122 Πρβ'Ί· εν τοίηοις ·Α. Κ ε ρ α μ ο π ο υ " ο υ, ι ειγαι ι -εις το ετος • ·· 
τσόβλαχοι, ('Α-θ-ήναι, 1959), σελ. 24-:::!5. 

2 Ρ i t Γ a, "Κν{}'' clνωτ., στ. 545 και 566. 
s Σ π. Λ ά μ :;τ ρ 0 υ. Ό ~1αρκια'\•0ς κΟΟδιξ G:!4, δν Νέφ Έλ/.η·νομ·ν1'ψΟ'νι, τόμ. 

8 (1911), σελ. 17-115. Actes de Laνra, τόμ. Α' 
1•Germaine RouίllaJ·d-P. Col on1p, 

(Παρίσιuι, 1907), σελ. 110 ((lρι{)μ. 41, στ. [) κα_l 14). 
5 Alnό1'tι, σελ. 114 (ύ.ρι~μ. 42, στ. 34 και 42). 
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Βερροίας καl Μογλένων τU lJτιλεγόμενα τόπια Πουζούχιυ.» ,, « , 
- - _ , . " · • • προς 

tι'Ί•ας των στρατιωτων του {}ειιυ.τcγ λΤοvι ε'Ι'ων)} :ι. ιι; ο'ρισ ο' • 
_ , . • "' i ι ' • • • )μ ν κει.ευό"" 

μενον_ τφ τε πριικτορι Ηερροίας καL τιί) πράκτορι Μογλένων>> ::~. 

4) !Εν ί.tίσει τοϋ u.υτοU α-!Ίτοκρcί.τορο; Επt τΏ Uνωτέρω δε 1]σF.ι: «. 

τul; ~Ενεργο11 σtν Εν τrt> Ί'tέμυτι Βερροία; και εν τιQ {tέματι 1\·Ιογλέν(Ι)'\'»·~ 
ο) 'Εν προστciξει 'Αλε'ζίου του Α' του Ετουc l(J04 (·) · « ~,, 

0
• - . 

" , _ ~ _ , , " v ) · • · .... • t ς των 
οριων του αυτου ι}εματος Μογλένων2ι 5 • « . , . ΕντΟς τώv δικαίων τοϋ itέ-
ματο; Μογλένων) 6 <(ό οUν τlι.; παραδόσεις Ενεργ6Jν του τοιούτου -&έιια~ 
τος ΛΙογλένω'Ί'» 7. • 

'1~ {tέμα tcOν Λιfογλένων ο·l,δεμ.ίαν σχέσιν Εχει πρΟς t'O Εν τφ Τυπι
κt[> του ΙΙακουρια~νοϋ &.νrι.φερόμενον ιlJέμα Σμολέ.νων. •Ως {:ιρ 1'tά:ις παρετή
QΙ}σεν δ Tafel (Urkunden, σελ 4-Sθ, σημ. 2, καl Synιbolae criticae Β' 
σελ. 72, σημ. 151}, «Snιo]ena propeP1Ίi1ippos et Caνa1aιn nιontenι~u: 
P.-ιngaeunι ~ qua_er~en,da sunt», Πράγματι δ Νικ1]τuς Χωνιάτης (σελ. 
(:).')l), Bonn) εν ηρ αμεσω; παρυ.τι{}εμένφ χωρίφ παρέχει σαφείς ύποΩεί~ 
ξεις περL ωίi και'}ορισιιοli τ11; ι'tέσεως η'Ον Σμολένων: c-ό δε πρΟς τΟ 
δοκουν οί κατr.ωτησάμενος ~δσα πuλισμάτιri τε καt φρο'ί-ρια εlς δρrΟν ύπε __ 
3 " ' ' ' ρ 
Ι οι.α;, ~νεσηι:ασ~ν uντικα.ι}ιστάμενα τψ Α ϊμφ καl dνυψούμενα καi. ταίς 
δυσχωριαις ουχ ηττον φιΛ.οτψούμενα, oUδf τU. λοιπcl μέvειν Επi. zο)ρας 
κατέλιπεν, rlλ!..'ιδν ·Uπονοι'tει!ων καL &φιστώv <Ρωμαίων όπ{)συ. ες .'Ιlο~vνό
:ιολοι Επινένευκε, μέχρι καL ΞανfΙείας αύτijς, και πρΟς τΟ Ορος τΟ Πάγκαιον 

' ' ' Άβδ ' · \ " · και επ ηρα παρατεοιουαοι. Ι μεΛει και το {}έμα τών Σμολένων υπ-. 

εποι1lσατο. . », ΕνΗα ό κrΟδιξ Η φέρει τ1'1ν έξης παρrlλλαγ 1'ιν: «ιf.λλU και 
τ? l':tέμ~ τΟ Τ(ίιν Σμ,οJ.αίνων προσέπεσε και ύπεtι[γη α-lιtψ, ΧαL τιl περL 
τον Πανακα ποταμον πλησιάζοντα χωρίu». lΙρΟς τclς πληροφορίας tαύ~ 
τας συμφωνετ καl τ(:ι ΙΥέογ τακτικ(!ν, κατιl η':ι όποϊον ό επίσχοπος Σμο· 
λrιίνων Ί5πέκειτο τiί μητρωτόλει Φιλίππωv S, fνi!) είναι γνωστΌν δη τα 
Μόγλενα &.πετέλουν επισκοπΊ'ιν 'Ι5::ταγομένην εlς η'ιν dρχιεπισκοπΊ)ν 'Α;ωί~ 
δο;. Κrι-ι't' Ί~]μά:; ο·tJδεμία rlμφιβολίιί ·ύπιigzει Οτι τι\ 1':}έμα Λ1ογλένωv 0f,δε
μίαν rzει σχέσιν πρΟς -ι':tέμα Σμολένωv, δΕν δυνύ.μεitα δΕ: νιl Jποδεχ{}ώ
μεν τuU; δtσταγμοlJς του Χ. Στ. Κυcηακίδου, fν Βυζrη•τινατς .Μελέ~αις, 

l Αlιτό{}ι, σ~.λ. 122 (ά.Qι'fi·. 45, στ. R-4). 
2 Α.Uτό-&ι, στ. fJ. 
8 Αύτό{}ι, στ. 14-15. 
4. Α Uτό{}ι, στ, 23-24. 

~ Αi'ιτό'fiι 1 σελ 125 (c/.ρι{}μ. 47, στ. 26). 
' ΑUι:όftι, σε.λ. 126 (άρι-ιtμ. 47, στ. 32-33)_ 
1 Α.Jτόftι, στ. 43-!1:4 καi 58·-59. 

ι F. D Υ ο r n ί k, Les S\aYes, B)•zance et Rome aιι IXe s,·~cle ) 237 , σε, · , 
Πρf;ί.. καi ~ τ. Κ u Q ι α κ ί δ ο υ1 Βυtαντιναί }Ιελέται, σεί •. 320. 

Περί τi]ς δίοικητικής, διαιρέσι::ως έν τψ Βυζα'\'τL'\'(ρ Κράτει. 237 

σελ. 31g-320. co D. Detcheν, fγ εlδικίΊ διατρ~βfι 1 , U.πέδειξεν δτι οί 

:Σμολεάνοι, εlς οϋς r"Ίφείλ.εται τΟ ι'Jνομα τοίi --&έματος Σμολένων, κατψ
κουν πλησί-σν τοϋ κάτω Qoi) τοϋ ~έστου ποταμο'ί'. 

ιη') Provincia Yerias cu11ι cαteραιιί/,"ίο Cetrί. 

l\1έχρι του Θ' υ.l.ώνο; _1<1 περιοz.lι τ1ϊς Βερροίας δfν U.πετέλει 'ίδιο'\' 

{}έμα, &.λλ' ύπ{ιγετο ι~Jς ιι.Uστρον εl; τΟ {}έμα Θεσσαλονίκης, ιf:ις σαφuJς 

προκύπτει Εκ χωρίου του βίου της &γίας θεοδ<Δρα; τής δ:&λησάση; έν τίi 

πρωτευούση ι:ή; ~1ακεδονία;: «ΝεU:νις δέ τις εκ Βερροίας τοi' Uπό η\ν 

ήιιετέραv μεγαλόπολιν τελοl1ντο; δρμωμένη Κ(iστρου ... » 2• Πότε &.κρι~ 

β{~Ις 1l Βέρροια, ciποσπuσ{tείσα τοϋ -&έματος ΘεσσαλονCκης, άπετέλεσεν 
Ίδίαν διοικητικ.Ί'ιν περιφέρειαν, δεν δυνriμε·-&u επακριβώς νU. όρίσωμεν. 

Πάντως .η πόλις είχε περιέΗ}ει εLς τοU; Βουλγ(iρους πρΟ τού 9R5 (κατ' 
Ciλλους τψ U8\J) καί παρεδδ1'tη πάλιν εlς τΟν Ηασίλειον τc[) lΟ(Λ ύπΟ τού 

κατάρχο\•τος α·δτfjς Δοβρομηροii 3
• Κατ<l. τι)ν κ. Στ. Κυριuκίδην, τΟ -&έμα 

Βερροία.ς, δμοiJ μετU. nUν -&εμιiτων Ζαγορίων καl Σερβίων, ίδρύ{}η πι{}α.

νώς κατcl τfιν διάρκεω.ν το·U πρΟς τοlJς Βουλγάρους πολέμου τοϋ Βασι

λείου 4. cΟπωσδ1lποτε αL ~ρώται μνείαι τοϋ -{}έματος Βερροbας αναφέ

ρονται κατα τΟν Ιλ' α'Lώνα, είναι δ' α{1 τω ut Εξfις: 

l) Έπιστολ3ι το'\) &ρzιε;τισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου: «τψ 

σεβαστψ καt δουκι Βερροίας, κυρίψ Κωνσταντ(νφ, τψ υΊ.φ τoli σεβαστο

κράτορος» 5 • 

,, 2) Δέηaις και J.ύσις του α1Jτοκράτορος 'Αλεξίου Α' τοϋ ΚομνηνοU 

('θ~η6βρισ; 1U91 !Ί 11 06) : 'Εν τΏ δε1]σει τr:ϊη• μονu.χι:Ον τfις Λαύρας o1Jχt 
Ορ-;:}ίδς φέρεται: ι'bν Τ{~) i}έμrι.τι Βερροίιις ιι.αl Μογλένων». Αί δύο αύται 
π~~~ιφέσειrιι Uπ-ηρ~αν πιίντοτε διοι χητικr7Jς διιαεκριμέναι. 'Ότι δΕ: πρό-

1 D. D e t c h e ν, Που κατψr:ουν οί ΣμοιΩ.<iνοι, t;,. SlJornίk πρι',ς τιμ·i]'\" 1uί) 

ziatarski, (Σόφια, 1925), Οfλ. 45-DG (Βουλγαριστί}. Tfi πορίσματα τf]ς μελέτης τα{•~ 
της γνωρίζομε·ν F-ξ ά.ναλύσεως τοU Κ. :\Ι i a t e ν, ~ν llγzantίon, Η'ιμ i"J (ι\J:!:ι-

1930), σελ. δ32. 
:ι Des Kleι·ikers Gregorios BericlJt ίίber Leben, \:Vnndertbaten und Τ1aι ~ltι

tion νυη 'fhessa\onich nebst deι· }fetaρhrase des Joannes Staνrakios, f:xh. Ect. 
Κ u r t z, (ΙlετρούπολL;~ 1\:102), σελ. 43. llρ(Ιλ. ~τ, Κ υ Q ι α κ ι δ ο υ, Ηυζανιι· 

ναl Μcλέτω, σελ. 405. 
8 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ i δ ο υ, Αi'ιτόftι, σελ. 418-419. 
·1 Α{Ιτόοflι, σελ. 413. 
,-; :ΊΙ ί g η e, Palι·. graeca, τόμ. 126, στ. 5:23. ΠρΒλ. Acta Albaniae, τόμ. Α', 

σεί.. 24 {ιiιniJ-μ 71). 
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κειι;tι περi σφάλματος, φαίνεται καi εκ τών δύο ε1ΗΗJ; κατωτέοω ~ριε~· 
zο.ι,ιεvωy zωρίu_Jν: «τiρ τε ΠQ(.ίκτορι Βερροίαc καi τcί,:> πρα'",τορι '!' '' 

"' ,, l\' ι)γJ.ενων~ 

και : ~ ... τοις ΕνεργοUσι γ εν τε Η{:> 1'tέμuτι Ηερροίας κul Εν ΗίJ ιΊ-έΙιατι 
Μογλενων» ι, ~ 

ο) ΔιJ'Jγησις τη-ς ΕΚ Θ ' ' - .... εσσuι.ονικης μεταφορά; του κuλι)ιιιιατο" -
σορου το-, < ' λ ' ~ · "' της 

_ · ι; α γιου L ημητριου, τfις γενομένης Επl Λlιι.νου1)λ τ οι, Κομνηνο"'i 
τφ ll-!U: «Διασω{}είς o·Uv καλιiJ::::: κιΛ &.κινδύνοy σitν Ηε,-,, ,,,·, ευ'ρ' ι, 

0 ~ Α - ":> Ο '" h ων του-

τον ουκ Ε'\: Θεσ,~αΛονίκη: ιi.J; Κ(lτ(_L νουν είzεν, Cιλλ' εν zωρίφ τοί• Πέμα~ 
τος Βερροιας, ουτω πως Λεγομένφ Δοβροχουβίστα ... » 2_ 

Τιl σ·ύvορα τujv δ. ύο {}εμάτων, θεσσαί.ονίκΊJC: καl Βερρο'ι,ς " ζ ' · Β , ' ~ c _ ~ '-"' , ωρι εν ο 
~οταμοςc αρδαριος, ως ρητως μαρτυρούν Νικηφδρος ό Βρυέννιο,.. ' 
Α νvα η Κο μ ν ' , Ό δ' Β δ ' ' και 

1~νη: «, ε αρ αριος, λέγει δ Νικηφόρος (πελ 148, 
Honn), καταρρει μεν εκ τών τής νέα; Μυσία:; δρ{lιν και διϊJη• δι{l Σ , 
πων " ' "" ' Σ , κου~ " , κατεισι μεται;υ τρουμπιτ"ζ11~ κυ.l )'τυ,..'ιου 'ι'· ' 
13 \ ' , - ':' ". ...... -~ j () 'J.U. τεμνων τα i')ρη, 
ραχυ δε εκει1Ί-εν προ"ίό)Υ δι.;'στησιν dί.ί. 1]J.w11 τά ε Β ' ' Θ 

). , , , j '· • τ ερροιας χα ι • εσσα-
,,"ονικης ;w~ια, δι αUηΟν δέων, καl πρΟς η) ν {}·rlλυ.σσαν δίε ισι». ΤΙ δ' 
Αννα η ΚuμνΊJν1'J (Λ' 7 ' Α' ) · 8 
ι ,.. ~ , _ .. , , ' _' τομΊ ~ σ_ε •· :! ) « ΡεΊ μfν γαρ [δ Βαρδά-

ρ ~~} α,πο τ_ων ~γγυ{}~y της ;νrυσιrις (Jρων, παραμείβων δΕ πολλοUς με
τu.?υ ;οποu-, και διοριζwv προς τε τ 1jν έ'w καt τ 1]ν έσπέi]αν τά τε Βερρ , 
και τα Θc-σσ J. ' ' , οια · α ,QJ'LΚlJ προσηκοντα., εκδίδωσιν εlr- τΎ1ν κα{}' 1c1 μιiς, ' ' 
τ(αν ·θ-άλασσαν» :ι. ""' .. και νο-

, ι ~f<'ι κατεπα,ν(κιο~· Κίτρους, {~Jς ΩιοικητικΊ'J περιφέρεια, ύπαγομένη εLς 
το Ί}εμα Β.ερροιας, δε .. ν μαρτυρεί τα ι ·δ π~ Ο.λλων π1Jγ/Ον Έκκ) 11 

-
c , ' Κ' ~ · , • 1Ηαστικως 
η επισκοπη ιτρους ετέλει ·ύπΔ η)ν μητρόπολιν ΘεσσαλονίκΊJ' "· 
19.04 c ,. , , "' μετα τΟ 

.:..ι η JtΟΛις απετελεσεν Lδίαν λr{τινικ·1Ίν Επισκοπ 1'1 ν ό δ' ~ ' 
Citreιιs· , , , ' ' ε επισκοπος 

ιs αναφερεται επανειλημμένως f.ν ΕπιστολαΊ> του 'Π"ιt'π 'Ι 
' - Γ' · Π , - ~ "" α ννοκεν-

τιου, του :>, ερι του μεσαιωνικοΊ) Κίτρους η Κίτσου ταυτιlοιιένου 
συνιJ{}ω~ προς ' ' ' 11 'δ ~ " ' ""' ι--. . ""' . την ιιρz.αιrΗ' υ ναν, ελαχίστα-~ ~~zοιιεν πί-ΊJQΟψο'ι' ' - ' , β, τ if, " ""' · , · J rις περι 
των ο ποιων JΛ. 1 α .el De Thessalonica σ 1· c 7- c 8 ' ' ' ε '· ~) ,) . 

1 Actes rle Laνra, Α', σRλ 122. 

:l"A{}. fΙαπαδοποι1λου-Κεvαιιέωc 'Α·',, 
κης Σ ) , , · ·' Ιαr,ε;<τιι Ίεροσολυμιτι· 
. ταχυο .ογιας, τομ 4, σρ,λ. 241. ΠρΒλ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ 
σελ. 485. ' ".t.:ν{}' ciνωτ., 

1 _Πρβλ. Τ a f e 1, De Thessalonica einsqne agro v· t · 
(Βερολι.νΟ\', 18J9), σελ. 290-291. Jsser at10 geographica, 

'G .. 
(lβSg). e 

0 
r g 1 1 C Υ Ρ r i i, Descriptio orbis roιnani, ed. Η. G e 1 z e r, σε/... 67 

5 Τ a f e ι, Α ύτό-θ'ι. 

Ι!ερί τijς διοικητικής διαιρiΜως FΨ τίj) .Βυζαντινψ Κράτει. 239 

.,η Proviιιcia Voleri, Strjmonos et Thessalonicis. 

Περl τοi::ι {}έματο; Βολερο1Ί, Στρυμόνος καl Θεσσαλονίκης, διέλαβε-ν 

επ:' f:σχάτων ό καitηγητ1Ί; τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στ. ·κυ
ριακίRης, Ε:ν διεξοδική καl λu:μ:ιτρ~ πρcι.γμr.ι.:τείq {Βυζιι.:ντιναi 1\{ελέται, σελ. 

:!~1 κι), εl.; tlj'\' όποία'\' Jρχ(.){Ιμε{}α ν<λ Παραπέμψωμεν. 

κ') Provi11cia Nicopolo11 cιιιn episkepsibιιs iιι ea existentibιιs per
sonalibιιs, ecclesiasιicis et ιιzo11asterialibιιs et cιιιn ipsis epιskepsi
bιιs sιιbiaceιιtibus intiιιιis co/lsagιιiιιeis lιιιρerii ιπei, senιper feli. 
ci,ςsiιιιis sevastocratoribus Cesaribιιs et dilectis Inιperii nιei filia-

bιιs, ac desideratissiιιιe ίpsi mee Auguste, 

TcJ {}έμιι Νικοπόλεως\ ciντικυ.:ταστf]σαν :πιitαν({Ιτατα ηΊν Qωμα"ίκi1ν 

επαρχίαν τη; Παλαιάς 'Ηπείρου tEpi1"US Vetus), περιελάμβανε, πλ11ν 

της 'Ηπείρου, τΊ~Jν 'Ακαρνηνίαν καl τ-1Ίν ΑLτωλίαν, μέχρι της Ναυπfi

κτου 11
• cH πο/.ιτικ1] περιφέρεια φαίνεται U.ντιστοιχοϊ:ισα πρΟς τ'i'Jν Ε:κκλη

σιαστΊκ-{Ιν 3 • 'Εν τCQ 2υνεκδι']!ιφ το·ί) 1εροκλέους {fκδ. Burckhardt, σεί .. 
l2) άναφέρεται «Επαρχία Παλαιάς :ΙJ:.πείρου, ·ύπΟ 1)γεμόνα, :πόλεις δώδεκα, 

μητρόπολις Νικόπολις», Ε:ν δf: t{:Q «11ερl ·&εμάτων» fργφ Κωνσταντίνου 

τού Πορφυρογενν-/Jτου (τόμ. Γ', σελ. 54 κΕ.) τΟ {}έμcι Νικοπόλεως κατέ
χει η)ν δγδόην τ(iξιν μεταξU τιUν ε1Ίρωπrι"(γ.<Jηι 1Ί-εμάτων, κα.τU. δΕ τΟν Η. 

Qelzer 4. Lδρύ{}η Ε:πl τf]ς βασιλείας Βασιλείου Α' tού Μακεδόνας. 

Κατωτέρω καταχωρίζομεν πύ.ιια; τιLς γνωστc'ις εLς 1)μάς μνείας τοϋ 

.{:;'fματος, καi Πρ{'ί)τον τJ.:ς εκ φιλολογιχciJν :;τηγων. 
''" :-ι l) ~ο ΓουσταiJος Scllluιnbergeι- \ στηριζόμΕνος Fπl χωρίου το-υ 

1. Ή Νι.κ.όπολις άναφ~ρεται καi. έν τU r'ίνωνύμφ συγγραφη TlJ )'"\'(•\στ·[! {ιJιίJ το 

Uνομα Expositio totins Mnndi 1 τοϋ Δ' μ. Χ. αtώ·νος. Βλ. Α. Α. V a s i 1 i e ν, 
Expositio totins Ί\Inndί. Α Anony·mo:.ιs Geogι·aplιic Treaίi!.'e of the Fonrth Centυ~ 
ry Α. D., 'Ανάτυπον f.κ. τοiι Se1ninarinnι RondakoviaιJUm, τόμ. S (l!JbO), σΕ!.. 10 
κ.αi 2i~. 

~ 'Ότι 1Ί Καύ;τακ.τος ύ:τήγετο κ.αl διοικηηκώς είς τό {Ιέμu. Νικο;τόλFως f~ά

γεται εκ. τοiι &μ.έσως πιιρατι-θ'εμένου χωι1ίου του Κεδρψ•οϋ. 

3 G e ο r g i i C y p r ί ί, Descriptio orbis ron1ani, ed. Η. G e ι z e r: σελ. 78 
(1660 κi .. ). 

' Η. G e ι z e r, Die Genesis der bγzantiniscben Themenνerfas>ιιng, (Λει'tjΊiα, 
18Ω9), σελ 1i$1. 

5 c.;. S c h ιu ιn !) e r g e r, Sigίllographie, σελ. 203. 
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ΓlορφυρογεννΊ]του, μνημονει~,ει τΟν κατεπrί.νω Νικο;τόλεω:; Πετρωνι1ν Βό·ί
λαν. ΤΟ Εν λόγφ χωρίον τοi1 Πορφυρογενν1Ίτου (El:; τΟν 'ίδιον υtΟν "Ρω
μανόν, Η5μ. Γ', σελ :ZU-±) fχει ι~Jς έξη;: «ιω:l 1°jνίιι.η δ μιiγιστρος 'Ιωάν
\'!jζ Ε:::τολιόρχησε ηΊν θεοδοσιοι;:τολι ν έ;ττιJ. μ·lινrι.ς δ υ~ τΟ μ1Ί δύνασ·θ'Cιι 
παραλιι.l)εϊν α·l1 t1]ν, &::τοστείλcις λrι.Ο\' ::ταρέλαβε τΟ α{,τΟ χriστρον τΟ Ι\'lα-
σ' ,,, ~ ~-· _(\' J[ 
ιιτον κυ.ι εισιη'ο.γεν εν rι.υτφ τον πρωτοσ::ταυuuιον ετρωνUν τΟν Βότ-. ' ; " 

/.αν, τον τοτε οι•τα ;ωτεπάνw τι/ς ΛΤιχο7τrΊΙ.εως». Εδρισχ.όμε{tα πολυ μα-

χρUν της Ήπειρωτικfις Νικοπόλεως! lΙρόκειτω Of.: προφuνώς ΕνταίΗ}α 
περlτ-11; τρί.της {>μων'ί,μου πόλεω;, τf]; «Εν 'Λρμενίηιςι> Νικοπόλεω; (Προ
κοπίου, ΠερL Κτισμάτων, Γ', 4, Haury). 

2) 'Εν τrt'J Κλητορολογίψ τοl• Φι/.ο{tέου U.ναγρciφεται ό cΊη'tύπατος 
πατρίκιος καl σtρατηγΟς Νικοπόλεως 1• 

3) Έν τή πρΟς τΟν Νικηφόρον τΟν Φωχάν :;τρεσβε[q; το\Ί Επισκόπου 
Κρεμόη•ης Λιουτ;τρύ.νδου (Migιιe, Patr. latina, τι) μ. 1 :)(),στ. \J;)3): « .•• 

Naupactuιn veni, quae est Nicopoleos ciνitas». Προφαν(iις fνταϊ!-&ιι 
νοείηη η) &έμα Νικοπόλεως, oUz.l δε 1l Εκκλησιuστικ1) περιφέρεια. 

4) Κατc'ι τιηJς χρόνους τfις βασιλεία; του Κωνση.ι:ντίνου του Η" 
( i025-1028) J.ναφέρετηι στρατηγι!ιν Ναυπ(.ίκτου Γεcίιργιός τις «δν καl 
Μωρογειδργιον Εκιiλοι•ν διU τΟ c"'iστι(τον της γνι(ηιης» .2. 

f>) llι.ιvU Σκυλίτζη- Κεδρηνψ, τι1μ. Β', σελ. 52Η ~ 5;-JO, Honn: 
«&πέστειλε δε [ό Πέτρος Δελεάνος, βιωιλεUς τών Βουλγάρων, 1040-
1U41]cκαl σ;ρατιUν έτέραν ~ν eF.λλ(J.δι, στρατηγουμένην ·ύπ' 'ΑνiΗμου, fι 
ηνι υπαντησα; δ ~Αλλακασσεlς καl συμ.μίξας ~Λ' θ{1 βαις τρέπεται 
καl &ναιρεϊται πλfι1'tο; τιϊJν Θηβαίων πολιJ. Τότε δΊι καl τc) fJέμα τώ1• 
Νικοπολιτ{i'Jν, :π/3jν Ναυπάκτου, ::τροσερρι)η Βουλγriροις δι' αlτίαν η)ν 
Qη-&ιjσεσιιrηι μέλλουσι.ιν. Βυζάντιος γάρ τις ι1ν&ρωπος 'Ιωr.ίννης τοU
νομα, Κουτζομι!της η'Jν ε::τωνυμίαν, πράκτωρ τ6Jν fκεlσε δημοσίων φό
ρων πεμφ{}εlς καl βαρέως προσενηνεγμένος tοί::; εγχωρίοιc;. Εαυτ6J τε 

Ολε{}ρον προεξένησε καi dποστrirιεως α'ίτιος γέγονε τοί; ΝΊκοπολί.ταις" 
μ1ι φέροντες γU.ρ η'Ίν α'f,τοί, :πλεο•·εξίαν, rf.ποστατοiiσι καi. ι,ιi~•η)ν μΕν 
εΙς μέρη κιι.L μέλη κατέτεμον, α·l,τοl δf τόν βrωιλέα Ουσψημ1Ίσαντε.ς '!J~ι)
μαίων τοϊς Βουλγάροις προσέ{}εντο». 

6) Σύγχρονοι και μετrιγενέστε.ραι πηγαl μαρτυρούν Ωτι τΩli ιc:f.fματος 
Νικοπόλεως προ"lστατο κατΔ τοUς χρόνους της fν Ετει 120-{. r1λc6σεως 

σελ. 

1 J. Β. Β u r )', Tbe Iιnperial Admίnistra.tiv~ S}stc1η. in the ninth Centnry, 
146. 

:J Σ κ υ λ ί τ t η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόιι. Β', σελ. 482. Πρβλ. Ν. S k a b a R 

1 a n ο v i c', "Εν{}" άνωτη σελ. 22!-222. ' 

Περi τijς 6ιuικητ:ι-:-::1jς δω.ι.οέσεως έν τ<Q Βυξα'\'τL'\'Φ Κράτει. 241 

τ·i)::; Κωνσταντινουπόλ.εcος ύπΟ τάΊν .Λατίνων ό .Σεναzηρείμ, μετιl τΟν 

φόνον το~ όποίου δ Μιχων, "Αγγελος fσφεtερίσ\Ίη tΊ)ν "Ί-ΙπειρΩν, ηΊν 
'Ακαρνανία'\; καL tΊlν Αlτωλίαν. ουδαμοί! δμω; τι7Υν κειμέ'\'(!)'\' τούτων I 

γίνεt"αι λόγος περ!, {}έματος Νικοπόλεως. 

7) Μνεία εν διαγνc!Jσεt του μητροπολίτου Κuυπύ.κτου ΊαΗ.ίννου τοi' 

'Αποκαύκ.ου: ~Ό δ.π(ι ΛΙικρUς Βαγενετίι.ις, χωρίίη-, Ερεστίανες, Θεόδω

ρο; ό Rοδι νόπουλ.ος, :;τ:ροσεί.'\ttι;ηι 'Ί'ηιίν &.φηγliσατο, cJJς κατα/-.αf36ντο::; του 

fνεστGηο::; χειμ{Ονος, ciλευρα, "ι.:α{}({J; fστιν Ε{}ο; fν τi] χ(l)ρι~ αύτο"i\ μετε

χόμιζε πρΟς τU z1.ιrαμαλώτερα μέρη [κιιlj τιl. συνοροΠντα t(:Q {)έματι l{ι.

κοπολιτών ... >) 
2 

TU εl; τιΊ iΗμα Νικοπόλεως αναφερόμενα σφραγι.στικι'ι μ·νημεlrι. ει

ναι τι} έξης : 
1) Μολυβ8όβουλλον τοl1 Θ'(;) αιωνο;: «Κων(στιι.Υτίνου) [π]ατρικ(ίο"ύ) 

[καl[ στρrιτ[η]γ(οϋ) Νικοπόλεω[ς]» '. 
2) ΛΙολυβδό()ουλλον φέρον τ·ιΊ\' επιγραφι'1ν: «Κ("ύρι)ε Ρ,οι'ι·ηει τι~ σψ 

δούλφ Λέοντ(ι) β(ασιλικΟ)) σπαf}υ.ροκuνδ(ιδιίτφ) κ(αl) στριι.τηγ(ό)) Νικο

πόλ(εω::;)» 1• 

3) λ1ολυβδό[:\ο'ιΙλλον το{Ί Ι'-ΙΛ' ι.ιlιλνος: « .• σπα·ι'}αροκιι·νΟιδάτφ 

καl στρατηγψ Νικοπόλεως» 5• 

'Εν συνεχείrt- πρΟ; τΟ {}έμιι. ~ικοπο/.ιτι7ιν !Ί Νικοπόλεως, τΟ fγγρα

φον δμιλεί καl περl τι~η' i};τισκiψεw1' τ<7ιν (ι;νηΧουσri)ν ε!ς πς_J/ισωπα καL 

~:κκλησιrωτικ(~ Lδ{.η!μιηα ΙΊ ε.l; μέλη της Ι-)ιωιλικ·ης οΊκογε.Υείι:ι; Τ1\ιν 0.
κριΒΎι σημασίrι.ν τοi:) Ορου §7τίσχεψις ~ροσ::τu.ι1-ι7ιΙ' νιl Χαitορίσιι ό Ta:fe1 
(ηl·]zunden, Α', σελ. 262, σημ. 1), γψiφει : ~ (;I-aeca νοχ Επίσκεψις sae
lY _:s lωc diμlonιate, itenl in I)artitione 1τgni Byzant1ni occurrens, ωί-, ___ , 

l 1\' ι. κ 1Ί τ α ς Χ ω ν ι. fL τ 11 ς, σιοί .. HJ 1, Βοιιn. G e ο f f r ο i <Ί. e ν i 1 1 e
H.a r d ο ιι i η, Coπqnete de Constantinoρle (fκδ."'"Ν. <le \\iailly, Παρίσιω, 1874), 
§ BOl. πελ. 178-lίΗ. Γ ρ, ιύ ρ γ ι ο ς Ά κ Q ο ::τ ο λ! τ η;, σελ, 13-14 (Heisenberg). 
'1 ι;J β μ ο ν α z. ο υ. Βίος δσiας Θεοδι(Jρας [·\ασιλi σπψ:, fν Μ i g η e, Patr. graeca 
τόμ. 12ϊ, σι. 90-1. Il<Jj)λ. Π. Φ ο υ ρ ί κ η. ΜικσιL σιψj1nλ1] εlς ηΊ'· 1:Ι:τt'ιρωτικi]"Ι' 

ίστορίαν. 1\ιΥ.!)πολις-llρέβfζα. 'ΗπειψυτιΥ.ιJ. Χρο'\•ικά, τό_ιι. Η (1!::128), σελ. 140, }:·ν

-&α fσψαλμένως ΚΟ.i ακρίτως ΠαρελΊ]ψθησα'\• fχ :ίftλωoτfQ01J bημοπιε{ΙματΟς τα 

περi. των πηγ&ν το•'•τω'\', 
2 s. Ρ e t r i d e s. Jean Αροkaιιkσs, lettre!J et aUtΓeS <locuιnents iιΙΙ~dits, ~'\' 

lzνestija τού ι; ν Κωyrη:ανιινουπόλει. Ί}ωσσικού 'Αρz.αω/.ογικού 'Ινστιτούτου, τ:όμ. 

J4 (\909), Μλ. (5. 
-~·Β. Ρ a η t c h e η k ο, Katalog ~Iolil)dovnlov, fν Izνestija τού l:.ν 1\:ω'\·στα'\'· 

τινουπόλει <Ρωσσικ,οΓ, ΆρχαιολογικοtΊ Ίνστιτο'L•του, τόμ, 8 (19U3), σελ. 203, 
~ Αύιό'θ'ι, σελ. 203-204. 
J A1'n:/n't1 .. F.ν Izvcstij8., τόμ. 13 (1BOS), σελ. 1.1:2_. 

EllE.τtiPίΣ CTAII'E!AΣ ΒΥΖ,\ΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔQΝ"'Ετοι;; ΙΖ' 16 
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norenι districtum denotaι·e νidetur, ut ΥΟχ Perfiπentia ίη :ίsto d1p1o-' 
mate, quod I>artitioneΠΊ Γegni Byzantini complectitur. Quon10do ab 
ea νοχ δριον differat, nos latet». <() Ο. Tafrali νομίζει {)τι αί έπισκέ. 

ψεις &πετέλουν ύ:χοδιαιρέσεις tfj)y περιοχiiηι, ()fν &πcΗ.λείει δ[U!)ς η\\' εκ

δοχJ)ν, κα·Η~ -ίjν αύται δεν ήσαν περιοχαi Ωιοικητικα(, δ.λλ' δπλίίJς ένότη

τες φορολογικαί ι_ Φορολογικ1'Jν πρά·γματι σημασίαν εlz.εν &.ρχικώς 1l λέ~ 
ξις 2

. ~Εν τιi :τrροκ.ειμένη δμως περιπτ<Δσει 1l λέξις Επίσκεψις δηλοί τα 

κτ/ιματα τlι &νιίκοντα εlς τΟν βασιλέα καl τlι μέλη τ·ϊϊς [Jασιλικής οlκογε
νεCας 3

• Κείμενά τι να, νομικΔ καl διπλωματικά, ενισχύουν ηlν Clποψιν 

ταύτην. Οuτω π.χ. /;ν τίi Πείριι, 36, 2 (Jus, <iκδ. Ζέπων, τόμ. Δ', σελ. 143) 
&ναγινάισκομεν: «τοί)το ε'ίρητω :περi τιΟν Lδικr:Ον πραγμriτων τοϋ βασιλέως 

καi τfίς α{Jγούστης, oίri εtσι τcl τών κουρατορικείwν καL τcλ τών lπισκέψε

wν» 4 . Παρα·&έτομεν Επίσης χωρίον Εγγράφοι_•, SκδοΊtέντος κατ(λ Νοέμβριον· 

τού Η~β: « .•. ··απέκτητο yU.ρ μέρος &.ναψυχης &πΟ τcΟν έπτακοσίων μο
δίων τιΟν διδομένων αVτ·Π [τfl μονή τής Πάτμου] &πΟ τών κατU. τΎιν ΚρΊΊ

την βασιλικών lπισκέψεwν· η'Ον δΕ τοιούτων βασιλικti)'\1 Επισκέψεων πα

ραδο{}εισιί)ν τοίς Εντοπίοις παρU τοϋ &οιδίμου πατρΟς η1ς άγίας σου βα

σιλείας καi τελουμένων παρ' α1Jtcin' νομισματικών δόσεων, Εξεκόπη και 

1l πρΟς 1lμάς γινομένη δόσις τcΟν έ,ττακοσίων μοδίων» u 

'Εν ετέρφ Εγγράφφ τών χρδνων .Μιχrnlλ του Η': « .•• τοίνυν καl 

dφιέρωσα τfί Qη{}·είστι μονή τάJν Σπονδών πρότερον τΟ ΚιΣτω Πυργtν λε

γόμενον έκ τfι; έπιακέψεwς Ον του Μαρουλfι έκείνου ... » 6
• Προκειμέ

νου Lδιαι τ έρως περt 'Ηπείρου, παραΑtέτομεν πολύτιμον βιβλιογραφικΟν 

σημε(ωμα του ετους 1181, έπομένως δλ(γον απέχον χρονολογικcj)ς τού 

1'}μετέρου έγγράφου, καi έν τψ όποίφ γίνεται λόγος περL Επισκέψεως τfίς 

α(Ιτοκρατείρας: «'Εν τέλει πέρας ε'ίληφεν 1l 11'-εία ταύτη βίβλος του l.ερού 

l':Uαγγελίου δια χειρΟς έμοϋ 'Ιωάννου ! Α ναγνάJστου τοϋ Μοναστηριώτου 

καt νομικού τfίς άΎιωτάτης έπισκοπfις Βοβρωτοίi τοϋ &πΟ τΟ χωρ(ον Παύ

λου τΟ {JπΟ τ11ν έπίσκεψιν tfίς κραταιάς και άγίας ΊΊμών Δεσποί,νης, έξ 

dξιιιJσεως δΕ καΙ. συνεργασίας τοίJ 1'tεοσεβάστου tερέως Βασιλείου τoii dπΟ 

1 Ο. Τ a f r a 1 i, ThessaJoniqιιe an XIVe siecle, (Παρίσιοι, 1913), σελ. 57. 

:i1 F r. D 6 l g e r, BeitrH.ge zιιr Geschicllte der 1Jj'Zantinischen Fina:nz\·eι·" al
tιιng besonders des 10. und 11. Jahrhιιnderts {=Bγzantinisches Archi-v, τεϋχος 9 
(1927)). σελ. 79 καi 151. 

I Α\ιτό-&ι, σελ. 151-152. 

' Α\ιτόit-ι, σελ. 152. 

; Μ i k.l ο s ί c h - Μ ίi 1 l e r, Acta et Dip1omata graeca, 'ξ;όμ. 6, σελ. 131, 

• Αύτόitι, τόμ. 6,_ σελ. 209. 

. χωρίον Τζερκουβίανους τ:Ο ύπΟ η)Υ &.ρχοντίαΥ Λογγαβίτζης)> 1
• 

' 'Εκ πάΥτων τούτων προκύπτει σαφcϊ'Jς δτι '}l λέξις Επίσκεψις εχει Εν
ταϊί-&α η\ν σημασίαν κtllματος &.1'1Ίκοντος κατ"" ~ξοχ1)1• μΕν εLς μέλη τ1ίς 

βασιλικf}; οLr.ογενείας, 8νίοτε δΕ καt εΊς 8κκλησιαστικU. κα-&ιδρύματα καl 

Lδιώτας. 

κα') Insul.;. Coryphy. Kephalliιzi, Zakynthos, Leukas, Ithaki 

'!::κ τοϋ συμπλέγματος τcί.Jν Ίονίωγ νΛσων αναφέρονται εν τι{J εγ

yράφcρ αί κυριώτεραι, μΕ η'ιν Κέρκυραν έπl κεφαλf}ς. 
•ο τιJ:πος Corphy μαρτυρεί δτι τΟ έλληνικΟν κείμενον το-ί1 χρυσο

βούλλου εφερε τΟ μεσαιωνικΟν δ-νομιι της νιlσου: Κορυφι~1. ΤΟ Ονομα 

τοίitο Οφείλεται εLς τΎ1ν μεσαιωΥικΊ)ν πόλιν, τ1'jν δποίαν, fχτισμένην Επt 

βράχου, περιγράφει (~_); f.'ξfις ό Νικ{ιτας ό Χωνιάτης (σελ. 10-t, Bonn): «εστι 
δΕ 11 Κερκυραίων Ciκρα αlγίλιψ πιίσα καl ιlγχινεφ{!ς, ελικοειδΎι; η)ν ftέ

σιν r.αt ύψικόρυμβος, προσνενευκυLα τΟ βcί{}ιστον τ·fις {}αλάσσης. Πέ

τραι δΕ περιερρώγεσαν α.·Uη1ν dμφίκρημνοι καL &.πότομοι, τΟ δ' ϋψος ύ:rτfρ 

η)ν Q.δομένην 'Άορνον. Τείχη δΕ dρραγη η1ν πόλιν περιείληφε πάσαν, 

καl πύργων περιεστ:άσιν ύψώματα, fl κu.L ποιοUσι ηΊν ταύτης παραλοyω

τέραν {ί.λωσι ν» 2• 

tH U.ρχηιοτέρα εLς 1"ιμά; γνωστlι μνείιι το ί'• τύπου Κορυφι:JJ- Κόρυφ1j ;, 

ειJρηται παρU. τι:Q γνωστψ }:πισκόπφ Κρεμc{)νης Λι.ουτπρfiνδφ, δ Οποίος 

δ:~.~λitεν Εκ Κερκύρας κατU. μfίνα Λεκέμj)ριον του 9{)8: « ... ad Coriphus .ι 

plf~{νeniιnus, ubi ante navis egι-essioneιn occιιnit nobis strategΌs qui-

~~j 
-,'--------

1 S p. L a m 1J r ο s, Calalogιιe of the Greek manuscrits on 1\1oηnt Athos, 
τόιι. Α', cιελ. βΟ. 

:ι Πρβλ. Τ a f e l, De Thessalonica eiιιsqne agro, cιι-ολ. 480. 
8 'Ο τι'•πος οί•το;, r.αnl πλη'fi'υντικΟν καi. ι'ιQσ~νικΩν γfΛ•ος fκφερόμε·νος, δε,. 

πιΨΙjλ{)-~, κατr1 τ(Ίν Ι' F (;J ρ γ ι ο'\' Χ α τ ζ ι δ cί κ ι "Ι' (.:\Ιεσαιω'Ι•ικcl καί :-..,τέα 'Ελ

ληνικά, τόμ. Β·, σελ. G2, σημ. 1), έκ τοϋ ΊJηλυκοϋ 1l κ ο ρ υ φ 1Ί flλλ' fχ τού c!Q

σενικου δ κ ο ρ υ φ ό ς, τύπου μαρτυρουμένου fον &QχαLαις ~~πιγραφατς. 

4 'Ως παρsτi](!ηΩεν δ Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς, ιJ.{Ιτ;., δ τύπος ο-δως προϋπο{}έτει 

αLτιατικfj\': Κ ο ρ υ φ ο ί• ς. 'Εν νεωτέροις λαηνικοΤς κειμέ'Ι•οις συ'\1 α'Ι•τίίιμε'Ι' τοiJς 

τύπους : C u e r p h ο_. παοό. τφ R ο g e r de Η ο ν e d e n [1191] (Chronicon, e
dίted by \V. Stnbbs, τόμ 3, σελ. 161. Πρβλ. Α. l\1 η s t ο χ ί d ί, Delle Cose Corci
resi, τόμ. Α', Κέρκυρα, 1848, σελ. 10), C ο r f ο 1, παρ&. Γοδοφρείδφ τφ Βιλλεαρ
δου·t,·ιρ (G e ο f f r ο i de V i 11 e- Η a r d ο η i n, fκδ. Ν. de Waillγ,§ 110, 112, 
113, 1ΗΙ καt 197), C ο r p h ο γ, C ιι r p h ο~ C ο r p h u ηι, κ!. π, έξ ιiJν προήλ{Ιι;; 

τΟ νεώτ;ερον δνομα C ο r f U. 



d~m, Mic11aeJ noιnine Chersionitis, α Joco sciJίcet ClΊersona»I. το .. ' 
ριον τοl,το '}, ~ ·. , ο - , , χω~ . - ' α αποσzοι, η ση η μυ.; χαι :χα τωτερω. 'Ε χ ntlν έλλ ην ι κrJn• κει , 
νων ε~ ' c -- ~ - ' " • με-

-~ ις 'τα~ ο~_οω απα\'Τf,l το ονομα J(ορυφ(JJ ιι Κορυφοί, &ναφέρομεν εν-
ταυ α τα ακοι.ου{}α :''.ι\ννα ΚομνηνιΊ, Α', 11; {Reifferscl1eid.τιiιι \'σ~ 
'>4) " δ, - . . Δ . . . ' ει.. 
·: : «μεταςυ (ε του προ; τu υρράzιον κατιJ.τrλου τ{ι'' τε ΚορυφclJ πό} 

οf:υρο-::,(ί.t~ην, ~αt r'ίλλ' &ττν. l0Ηιέτερrι. φροιJοω εξ &πuστuλi)ς κυ.τέσz.:». Α'~~
το{Jι,-.., ο (τομ. Α', σελ. lB-!) : «r~J; r~E {1 J(oρtψc)> ποuκατασzει'tείσ<ι , 

" _ _~ {}- ~ . - • - παρ 
α~του :ι._υ __ ις απ~_στu.τησε, το·V; υluU; ι.ι.:'iJτοϋ εiς -τΟν Ηο{}ρεντΟν καταλι-

Πω1\ αυτQ; μετlι. τοί! νυ.·ι1τικο-\:Ι πuντΟς απέπλευσε πρΟς τ1Ίν Κορυφ '» 
, Ν , Χ , . ω 'κ. 
~-· ιΚΙΙtας ~ ωνιατη;, σεΛ. \:1β-U7, Uonn: « ... ό αΊηοκράτωρ Μανο ') 
δ. - - ,. , Σ ) , υ η • 
ιεσκο:πειτο πω; αν τους ικε ωυς μετελει!σεται δίκ11ν ποα·ζ~όrιε"Ο' • ~ , ' ~ ~ • '=' ων 

απαν1~ρω:πως εLς "Ρωμαίους Επραξαν τ{ιν τε Κεοκυραίων fiκρr•1• <Ι -
, -,_,· ' ~· ''·•1J1'V1' 
ε~ικεκι.~ται Κορυφώ, _ τflς εκ το·ύτων απαλλάξει φρουράς». <Ο συγκεκομ~ 
μενος τ υ πας Κορφοl &πα ντα και εν τω Χρονικω του 1ι,fορε'rr>'. ει' ' • • • • Η ... • • ς τους 

ΚορφοVς (στ. :1\JL ,..Sch~ιitt), fx τοV J(ορφοV τ<'J r.flστρον (σ;. 21Hi1), ό 
καπετάνιος τω11 liορ.φωγ (στ. 2211), εκ τ(ίJJ' Κορφών τΎιν 1·ι]σον (στ. 

2224) '· 
ΚατU. τους πρωΊ~μους βυζαντινο·Uς χρόνους, 1c1 Κέρκυρα ύπ1'1γετο διοι-

κητικt:J"Jς εlς η\ν Επαρχίαν τflς Παί-.αιάς ~Ηπείρου :1, δ{tεν βραδύτερον &
πεσπάσ{tη διlι νιl προσαρτη{}fι εlς τΟ ίδρυ-ΙΗν {}έμα Κεφαλληνία~. ΌRν τώ 

παρατε-&έντι U.νωτέρω χωρίcρ τ-η; πρεσΒείας, δ επισκοπος ΚρεμύJ-νη~ Λι~ 
~υτ~ρά~·,δος δμιλ:.ι περl το·U στρατηγοί! 1V[ιχα3ιλ του Χ~χ>σωνίτ~υ, δ 
οποιος εσπευσε εις προ'ϋπάντησίν του. Ί--Ι λέξις strateσos UναφέtJεται υπο 
' ~, I I b ~ • 

τον ε' ~.ηνικον τη; τ·ύπον Εν τψ κειμένψ, Επομένως δε ουδεμία &μφιβολία 

ύ~άρχει Οτι πρόκειται περL 'Ι~εματικοί:i &ρzοντο:::;. Κατcl ταυτα {}ιL 1lδυν(ί.

με-&α να ύΠο{}έσωμεν δτι 11 Εδρα τοί:i 'Ι~έματος Ίlτο εν Κερκύρα 1\ τούλά
zιστον δ τι ό στρατηγΟς Κεφαλλ ηνία ς συνέπεσε νU εύρίσκεται iν τίi ν 1]σφ 

1 ~ i ~-t· Ρ r a, η d1 L;gatio, § 64 (έν :Μ: i g η e 1 Patr. Lat., τόμ. 1f:G, στ. 936). 
Πρβλ. την f.ΛΛη"\·ικην μεταη:ρασιν παρι:Ί. Σ π. Ζ α μ π ε Ί. ί ω, Rυ~α"\'τ:t"\·αi. J\Ιελ~~ 
ται, {'Α-&ij"\•αι, 1857), σελ. 571-572. • 

, 11 Κ~ τ: ό.Υαλογίαν πρΟς τ1Ίν γε-νικ-i1ν :rτλη-Dυ"\•τικου τ {i) "\' Ι{ 0 ρ υ φ <» ''• έξη· 
νεχ-θ·η κα'ι ο ε_,, ;ιι~σαιω~ικοϊ~- κει.μένοις (lπαηών ηJπος τ GJ ν l{ ε ρ κ ύ ρ ω \•, χρη· 
οιμο.ποω~με~·ος ιδιq. προς δηι.ωσιν του <lρχιερέως ΚερκιΊρuς. Πρβλ. ν a s i Ι i ev· 
s k ι, Epιrotιca s~ecnli XIIJ, έν Βυζαντι"\'Οlς λ(ΙΟ"\'ικοίς η]ς Πετρουπόλεωf, τόμ. 3 
(18&6), σελ. 252 (εν έπιστολi] ΘεοδJ"Jρου Δοιiκα πρΟς τόν ::--.:αυ:rτάκτου Ίωάη•tj"\' τ(η• 
Ά' ) , πο-~α~κ;γ ',και σ,ελ. 27_0. 'Α{}·. Π α π α δ οπού λ ο υ ~ Κ ε ρ α μ έως, Κερ· 
κυραικ~. lωαννης, Απόκαυ:ως καi ΓΙ>(όργιος Βαρδάνης, Α1ιτό-&ι., τόμ. )3 (1906), 
σελ., 33::>. Πρβλ. και Α. Μ ιι s t ο χ ί d ί, nelle Cose Corciresi, σι:ολ. XXXIV: 
c:Στιχοι εtς τ{η• ιlγιον Άρσέ·νιον μητροπολίτη" Κερκύιιων~. 

: 'Ι ε (2 ο κλέους, Συνέκδημος (Burckhai-ιlt), σεl.. 13. 

κα-ι:Cι nlν Uφιξιν του Λιουτπρά,•δου. Ί-Ι τρίτη δuνcιτ1l ·ύ;τό-ι~εσις, κα{f' 1\ν 
.1~1 Κέρκυρα απετέλεσε, κιιτlι τΟν lf αlιlηια, Lδίcιν διοικητικ1]ν περιφέρεια-ν 
-UπΟ στρατηγόν, φα(νεται U.πί-&ανος. 

ΚατU τΟ βραχ\J διάστημα, κατU τΟ δποίον διετ:έλεσεν UπΟ nlν κυρι
αρχίαν τόχν δεσποτίίη· τ-ης 'Ηπείρου, {] Κέρκυρα ύπ1)χι'tη εlς τΟ 1"1πειραηι
κΟν ι~έμυ. της Βαγενετί(~; 1 • Τ ή; U.τaγcJ.Jγfjς τιtύτη-; fχομεν τU.ς rlκολού · 
{}ους μαρτυρίας : 

1) Refutatio Marini ι_;eno, ν enetoι-um in Ronιania Potestatis, 

Ε.κδο-&εϊ:σα κατ' 'Οκτcδβριον του Ετους 1203 : « .•• diιnisίn;.us coιηuni 
Vcnecie ρroνinciam Diιτachij cunι clιaι·to]aι·ato Glavenizi, et provin

ciam Vagenecie et Cοι·fιι cunι tota eius insula>> :ι_ 
2) "Εν τψ ύπΕρ τής 'Εκκλησίας τ·1Ίς Κερκύρας χρυσοβούλλφ Θεο

δf6ρου Κομ.νηνοU του Δούκα ('Ιούνιος t2:~8): « .• παρ1'ι τ5J\' κατCι και
ρους Ενεργούντων τ·Υ1ν Κέρκυραν -νήσον καi. τΟ τflς Βαγενετίας 1~έμα .. 3

• 

ΠερL του -ι~έματ:ος Κεφαλληνίας (J Κωνσταντϊ:νος δ Πορφυρογέννη
τος παρέχει άντιφατικCις πληροφορίας. 'Ενc'"δ δηλαδ1Ί Εν nQ ΠερL -&εμά
των fργφ (τόμ. Γ' σελ. 5-±, I3onn) γριίφει: «1~1 δε Κεφαλληνία συμπερι
είληπται τfι ΠελοποννΊ]σφ· ουδέποτε γUρ εl; τιiξιν fχρημ.άτισε {}έματος>>, 
εν τ1] συγγραφfι τίi έπιγραφομένη cEL:::; τΟν 'ίδιον υίΟν 'ΡωμανΟν» (De 

adιηinistrando iιnperio, σελ. 22--! Bonn) γράφει: «'Ιστέον δτι 1l Κε
ψΙ~λληνίας rrτρατηγL~ Ί\γο11ν τι'ι νησία τοίιρμα .η,. τι\ παλαιΟν τής 11"τρατη
γίδσς Λογουβαρδίας· Επl δε Λέοντος του φιλοzρίστου δεσπότου γέγονε 
σ::,_:ρατηγίςι>, Κατlι τ-ιΊν δευτέραν ταύτην μαρτυρίαν, 1l Κεφαλληνία μετU 
τt:(~ περt αύτΊlν νιΊσω-ν &πεtέλει τοVρμαγ του -ι~έματος Λογγοβαρδία; και 
Κ(~'-kόπιν, επι η'ί"Jν Ί'μι.ερ<tlν του α·Uτοκριίτορος Λέοντος του Σοφού (886 
_;_::912), &ποσπασίtείσα~ ιf.:rrετέλεσεν 'ίδιον 1.'tέμα ύπΔ στριι.τηγόν. Αί μαρ
τυρ\ω τοί:i ΠορφυρογεννΙ'ιτου, πλ1Ίν τfl; &.ντιφιiσεως, περιέχουν ίκανιlς 
&νακριβείας, 'lστορικι'ι. κείμενα καi. σφραγιστικlι μνημεtι.ι μαρτυ\!οϋν Ότι 
τ_Ο -&έμα Κεφαλληνίας {Jφίστατο Ίlδη κατU. τlις clρχΔς του Θ' αlώνος. 
Κατωτέρω καταzωρίζομεν τlι.ς γνωστUς εlς 1lμCiς μνε(ας του ,~έματο;: 

1) Παρr} 'Εγι\'(iρδφ (Eginlιaι-d) &ναφέρεται ό Paulus Cefalaniae 

praefectus Εν Ετει 809 4.. 

1 Περi. του -&~μ.ατος τούτ:ου -θ-/ι γίνη ><.ατωτέuω δ προσ-ιΊκων λόγος. 
:ι Τ a f e l- Τ h ο m a s, Urkιιnden, τόμ. Α', σελ. [170. Acta Aιbaniae, τόμ· 

Α', σελ. 42, δ.ρι-θ-μ. 100. 
3 Μ i k ι ο s i c h · l\1 ίί ι 1 e r, Acta et Diploιυata graeca, τόμ. 5, σελ. 14. 
'- Ιlαριi G. Ο s t 1· ο g ο ι· s k }", Gesc1Iichte des Byzantiniscl1en Staates (= 

Bγza.ntinisclιes Handbuclι ίιη R~bnιen des Handbιιchs der Altertυm,vissenschaft 
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2) ~Εν τφ λεγομένcρ Ί'ακτικcQ τού U spensky clvαφέρετω «πα 
καi. στρατηγΟς Κεφαλλψ.•ίας» 1. 

:Ι) ΠαρU tQ) ΣυνεχιστΏ τοϋ Γεωργίου τοίJ <Αμαρτωλού :J ιινηιιον · 
τ , I, , , , c • - ~ ευ ε~ 
u.ι στρατηγο; \εφω.ι.ηνια; ο Jlουσουλί:;ι,ης U.:χιιάσυ.""" κατ α τ0 ι_,,. zo' 

το υ , ' . ' J •, ·~ -" "' ..... ονους 
αυτοκρατυρος Βασιλιίοu Α I του λlακεbόνος ι Η ι) 7- (')8θ). 

4) 'Εν t<{') Κλητορολογίφ τοϋ Φιλο{t·έου (89U) γίνεται μνεία «το- ~ 
{t _, , υ αν~ 
υπατου πατρικιου και στρατηγού Κεφαλληνίας:. ·>. 

δ) \2σαύτως εν τψ ΤακτικcQ το;::, Beneschevic'4.. 

, G) Πα~U Σκυλίτζη-Κεδρην<Ρ {τόμ. ΒΊ σελ -±5ϊ) dναφέρεται ό στ ~ 
τ 1]"0- Κ ε Ι ' ' lτ ) ' - ' - , ρ α ι "' φα ·.Ληνω:; \.Οντο .εων, ο οποιο; ομού ιιετ ( τοιJ στ.-ιατΊJ"ΟU- "5' •· 

, ,. • ι: ι -α-

μου α::τεσταΛησυ.\' κατU. μ1iνα Jγ!άρτιον τού 1UIU εL" ,\οvνι(J'cιρδ( δ' 
, '" , '"' .. ι ι • αν ιu. 

να κατ:αστειΛουν τ1Ίν &ποστασίο.ν τών Λο~ινι(iάι>δων Λ-!ε'ι'ου κα'ι ' ' -r,, 0 , J J , \:.; - ' ' Ll(f.ττου D 

" ,lα,εις το ι(}έμα ΚΕφαλληνίας cf.ναψερόμενα σφραγιστικU μνημεί ' 
ικανα τον d.ριι'tμι)ν, εΙναι τι!. d.κόλου{}α: α, 

1) Μολυβδό(Jουλλον φέρον η'ιν έπιγραφι'ιν : <Κ(ύ•Ίι)ε ό if(ε6)[c I'[ ' 
if( ) [ -I δ ' ' ,, J ση-ε: τ Ψ . ουλφ , - .. - . Q- άστ(φ) ύπάτφ [β(ασιλιχij))J κου[β(ικουλορ(ω)J 
(και) στρ[ατ]ηγij) Κε[φυ.]λ[ην(ίας]» "· '() Pantclιenko dποδ(δει ' ), 
βδ 'β ) · , , - το μο ,,υ

ο ου cΛΟν εις τον Ζ'- Η' αLώνα, U.λλα τόσον 11 &.νάγνωσις Οσον και e 

χρονολόγησις δΕ\' εlναι &σφαλείς 7. η 

~) ΜολυβRόβουλλον Η ι -Θ' αlGnruς : « Θεοτόκε βοl']itει τι!) σ(δ δο·ύ
λφ λεον[τι] β(α.τιλικίί>) σπα\t(αρίφ) [καl] στρα(τηγq1) Κεφ(αλλ'Ι]ν'ιαςJ '· 

---- ---~---

heraιιsgegehen νοn \Valter Otto, Erster Teil. z,νeiter Band, fΛ• Μονάχω 1940) 1 
ΗΗ ση ι '> Π Α" J Β • , 'σε •· 
:)·' τ ~ • -· Qι'Λ. · · _Β ~ι r _J', Α. History of tl1e EasteΓn Romaη EιnpireJ σελ. 

2:4. \ · ~ e η. e s c !1 e \' 1 c , Dιe B)'zanti11ischen Ranglisten nach dem Kletoι·olo~ 
gω_n .PhιJotheι ι~ η~ ηach den ] ern.qale11ιer Haηdschriften znsaωmgestellt und 
revιdι1er~, BμantιniCJι"Neng:iecJιisch~. jaJι~11 ~icher, τόμ. 5 (1926), σελ. 153 . 

. υ s μ e 11 s k :;.·. Εν IzvestlJa του εν Κωνσταντ;ινου:;τόλει 'Ρωσσικοϋ 'Αρ· 
χαιολογικοϋ Ίνσητούτ.ου, τόμ. 3 (1898) σελ. 113. 

2 Tcf. μετι1. τόν Θεοφάνη, σελ. 845, Bonn. 

s J. Β. Β ιι r )'. The Imperial Adιnίni<:tι·atiνe Syste111 · tl · 
σελ. 14 7. ιn ιe nιnth Century, 

~ V. Β e η e s c h e ν i c', "Ε-ν-&' dΙ•ωτ,, σΡλ. 120-121. 

, 
0 Πρβ/-.. G. S c h 1 u πι b e r g e r, 'Η Βυζαντιν1ι 'Εποοrοι'tα. τόμ. Β', ιμε-

ταφρασις 'Ι. Λαμπρίδου, Ά-&fιναι 1905), σελ. 03!1. . 

_ ," Β. Α .. Ρ a n t c h e η k ο, Katalog Motibcl()νuloν, ~'\' Izνestija τoiJ 'Ι:'ωσσι· 
κου ~ρχαιοΑογικου Ίνστιτούτου Κωνστω·τι.'\·ουπόλεως, τόμ. 13 (1908), σελ. 117. 

Πρβλ. V. Β e n e s c h e ν ί c', "Εν-β·' ά'\·ωτ., σελ. 153. G. Ο s t r 0 σ 0 
r-

s k )·, 'ΈνΊ't' άνωτ., σελ. 1313, ηημ. 2. · ι:. 

κ !{ 
8 

G. S c lι 1 ιι ι-n b e r g e r, Sigillographie de l'Eι-npiι·e hyzantin, Μί .. 20R. 
· ω ν σ τ α '\' τ ο π ο ι'ί λ ο υ, ΒυζανΊ;ιακd ).fολυΒδόΒουλλα, σελ. 32. 
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.3) Μολυβδόβουλλον Η'--Θ' cιiιονος: «Κύριε βοJ]{}ει τiίJ σi[> δούλφ 

[Κωνστ]αντ(ν(φ) (πρωτο)σπαif(αρίφ) (καl) στρα(τηγij)) Κεφαλιν>'ι[ας] '. 

4) Μολυβδόβουλλον Η' -Θ' αliδνος: «Νικ>'ιτrι β(ασιλικij)) πρωτοσπα
'~'αρίφ) [καl] στρα(τηγι[>) Κεφ(αλληv(ας)> 2 • 

5) Μολυβδόβουλλον Η' --Θ' alGnιo:;;: «Θεοτόκε βο1'j-&ει τ ψ σQ> δού

λω Νικολάφ ύπ[riτ](φ) [(καl) χ]αρτ(ουλαρίφ) Κεφαλ(λην(ας)» '· 
6} Μολυβδόβουλλον Θ' αiιί)νος: <Στ[εφάνφ] τij) (5ασι[λ]ψ<(> οπαt~[α

ρ]ίφ κf. στρατηγij) Κεφαλωνία[ς]> '· 
ί) Μολυβδόβουλλον Θ' αlώνο;: ~ΑεοτόΧε βοι'μ'tει τ4J σίρ δοι!λφ Χι

κηφόρφ β(ασιλικιi)) (πρωτο)σπα&(αρ(φ) (καl) στρατ(ηγίί>) Κεφ(αλληνίας)> 5• 

8) Μολυβδόβουλλον τ-iϊς α·Uτη; περίπου εποχfiς, λίαν έψ&αρμένον : 

" , _, (καl) στρα[τηγ]ο Κε[φ](αλλην(ας)» "· 
9) 1!ολυβδόβουλλον l'-!A' αiώνος: •Κ(ύρι)ε βοι\t~ει τίί> σij) δούλφ 

Λέοντ[(ι) σπ]αif( αρο)κανδ(ι)[δ](άτφ) (καl) χαρ[ τουλ](αρίφ) Κεφα[λ η]ν(ίας)> 7• 

10) Έπl μολυβδοβούλλου, λίαν εφ{tαρμένου, έκδο{tέντος -δπΟ του G. 
Schluωberger 8, &ν1'jκοντος δέ, κατιΊ μεν τόν έκδότην ε\.ς η~ιν 1'11 ΙΑ' Εκα
τονταετηρίδα,κατU δΕ τΟν κ. Κ. Κωνσταντόπουλον 9 εlς η)ν τελευταίαν, εύ

ρίσκομεν t·fιv μνείαν τουρμ(ί.ρz.ου τινΟς Κεφαλληνίας, ~ου όπο(ου τΟ Ονομα 

κατέστη δυσανάγνωστον. ΤΟ μολυβδόβουλλον τοϊlτο, παρατηρεί ό κ. Κων

σταντόπουλος 1 '\ μαρτυρεί Ο τι nJ iJέμα Κεφαλληνίας, προελ{t0ν εκ τούρ
μας, ύπεβιβάσ{}η καl πr.ί.λιν, κατιl tl~Jν ΙΑ' έκαtσνταετηρίδα, εLς tΊ1ν τάξιν 

τούρμας. (Η παραtl)ρησις αϋτη δΕν είναι δρ-&1Ί, διότι 1) τοiiρμα &πετέλει 
δ::τοδιαίρεσιν του -ι~έματος, i]Rύνατο δ' έπομένως να Vπάρχη παραλ/·:l)λω; 

πρΟς τΟν στρατηγΟν γ,αi τουρμάρχης, του δπο(ου διεσf{J{}η τΟ μολυβδό

β,ουλλον. Ιlιίντως οf1δεμίαν Ciλλην μαρτυρίαν Ιtχομεν περl της F.πελ-&ού

σf_)ς διοικητικfiς μεταβοί:fiς, Ε(Lν πρr.ίγματι μεταβολ ι'1 τις επηλ{}εν εiς τΟ 

1 G. S c h 1 u m b e r g e r, λUτό-&ι. 
)! Κ. Κ ω ν σ τ α '\' τ ο π ο ι'ι λ ο υ, Α Uτό-&ι. 

s G. S c lι 1 u 111 b e r g- e ι-, Melanges d'archeotogie bτzantine, Ί;όμ. Α' (Πα· 

ρi.σιοι, 18Η5), σελ. 205. 
- ,ι 'Εξεδό\}η τΟ πρώτον ύπU Κ. Ζ η σ ίο υ, Κεφαλληνίας Χριστια'\·ικαt 'Αρ
χαιότητες, έν 'Αρμονίrt-, τόμ. 1 (1900), σελ. 223. Πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού

λ ο υ, Α {η;ό{}ι., σελ. 32-33. 
5 G. S c h 1 u ηι b e r g e r, Sίgillographie de l'Enψire byzantin, σελ. 207. 
6 Αύτό-6-ι. 
1 Β. p a η t c h e n k ο, "ΕνΊ't' &νωτ., σελ. 94. 
8 G. S c h 1 u ιn b e r g e r, Αύτό-fl-ι, σελ. 2U8. 
9 Κ Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Σημείωσις περl τ(δ>• μολυβδοβούλλω'\' της 

Κεφαλληνίας, fn• 'Αρμον{Q. τόμ. 1 (1900), σελ. 24U. 

ιο Αύτό-δ'ι, σελ. 261. 



248 ΔtαΙ'. Α. Ζα:.tυι'Ί-ηνuϋ 

διοικηtικ('ιν σ-ιlσrημη τcίη• ν1]σων. Το{ηιαντίον, είναι γνωστΟν έκ τοϋ &νω

τέρω :ω.ρατε<'tέντο; zωρίου το'ϊ Σκuί.ίτ-ζη-Κεδρηνοϋ δτι 1 _κατCι τΟ ~τος' 
101U, ::τροΊ~στατο τ-fις ;τεριφερι::ίας στρατηγcΊ;. Σημειωτέον f:πi πλέον Οτι 

αL πuλιτικαl κrΛ σrρατιωηΧα.t &.νάγκαι τfις Α_{,τοκρατορία; κατlί τ1Ίν f:πο

χ{ιν, εl; τl'JΙ' ό::ωίr~Ι' &ποδίδει τΙ'Jν διοι:.Ωltι;οΊν ται!την μεταβοί3ιν δ κ. 

Κωνστrι.ντό;τι)υλος (δειJτερον fiμισυ τoiJ ΙΑ' αiδJνος), ι'Jχι μ6νον δΕν 1'}U 

f;;τέτρε::τον τι) ι• Uποj·)ιβcωμΟν τoij {}έμαrος Κεφαλληνίας ;;:lς τοliρμαν, &.λ~ 

λU. το1η·cι.ντίον i}ιλ επέβαλλαν ηΊν διι'ι. παντΟς τρόπου .ενίσχυσιν καl τιS

Υωσιν α'iJtOl!, 

κβ') Orioιz Ραtι-οιz et Mellzoιzis. 

'Εντω-,{}ι{, ι'\1; Χιti κuτωτέρω, 1) λέξις Οριον f:χει εlδικ1Ίν τεzνικ1Ίν ση
μασίαν, δηλοlΊσιι διοικητικ1Ίν περιφέρειαν μικροτέραν τ'iΊς τοU- 11-'έματος. 

'Α .. πιιντfi δ' (tϋτη εν τctJ 1°Jμετέρφ εγyρc,ίφψ, Εν τfi I?artitio Ronιani:ιe καi. 

παρU 1ι!ιχυ3]λ HTJ 'ΑκομινΙί.tφ (liλ. κατωτέρω) 1 .1Ιοίυ; 1] εlδικΊ'l ·ιΊ·έσις του 

όρiου εν tιΤ> πλαωlcμ τΥj; Επαρzιακής διοιΧιlσεω;, τiς προ'Lστατο α\Jτου, 

δΕν δυνriμεηα, Ελλείψει σz.ετικών εl(){jσεων, να ΧοΛtορίσωμεν. 

ΤΟ δριον Πιηρι7η' καl Μf:{}ιΛνη;, μαρtυρούμενον καi ύπΟ τfiς Γarti-
tίο Ronιani;ιe ~,περιελάμβανε πιιΊχινι;ηαtα δλδκληρον τ·ιΊν νοτίαν καi. δυ

τικ·ι'Jν ΙΙελο:πόΙ1 'Ι'ψί0\', το &νατολικΟν τμήμα τfις zερσονι]σου {ιΠΊ~jγετο 

::rτροφανc!Jς εL;. τι) δuιο\' Κορίνι'tου, 'Άργους καl Ναυπλίου. 

AL πόλεις τι(ιν Πα.τρ6 ... Jν καl τfi; -ΜεΙ'}ι/JΊ'ης συνάπτονται συνη{}έστατα 

παρU τοίς Βυζαντινοίς Lστοcιικοίς. Οϋτω ό ΚεbρηνΟς (τόμ. Β', σελ. 227~ 

228) γρcί.φει: «μ{f.ι'}ιΊηι δΕ δτι τα τr7Jν Ez{}ρCiJ'\1 σκάφη τd δvτικώτερα μέρη 

Πελο;τοννι]σου ληΊ~ζεται, Ι\-Ιε{}c{Jνην καl Πύλον καi Πάτρας ... >> .. <Ωσαύ

τω-; δ ΝιΧΊΊτα:; ι) Χωνι(iτης (σελ. 8--:1_0, Bonn) : .-:Ά1't{1νας μfν γ(Ί.ρ καl 

ΕUβοιαν Χ<il τiι. περl Με{}<Ωνην καi Πάτραν σπείρα Καμπιίνων καl Λα

τίνων εUαύνοπτο; ι~ισcL κτ1ΊΘ"ει; διενείματο πατρc{;!ας» 3
. 

1 Πρf·{λ. c;.. S t a d t m ίi 1 l e r, λlichael Choniates :'1--JetΓopolit von Athcn 
(ca. 11138-c<ι. 1222) {=Orientalia:Christiana, Yoi. XXXIIl. 2. Xnnι. 91 (Φεf-Ιρ.

J\Ι&ρτιος, HH34)j, Ωfλ. i89-290. Π/3]-\' τtln· rlνωτ~uω κημένων, δ 2: τ. Κ υ ρ ι α χ i
δ η ς, Βυζω•τιναί Μελέωι, σρ)... 474-, σημ. 1, κατ:αλέγει καi fί.λλα fηραφα, ι;ν τοις 

δποίοις μαρτuι;ιεϊται 1Ί λέξις, καΙ δΊ'1 τΟ Τυπικόν Γοηγορίου τοi) ΠαχουριανοiJ (πρβλ, 

καί σελ. 322): "'έν τοις ό Q ίο ι ς τfις Φιλιππουπόλε,ως,,, χαl χρυσόfiουλλον Άν

δρονίκου του Β' (1298): ~ιν ό ρ ίο ι ς Θεσσαλονίκης», «έν δ ρ ίο ι ,ς Βει;ιροίας 

καί :Ίlογλένων». "Εχομε-ν εν τούτοις '\'(/ .. παυατηρ/μ;ωμεν Uτι εtς τcΊ. =ταlΙαιε-θέντα 

;τ.αραδείγματα δf:ν προκι'•πτ:ει σαφ<JJς lι εlδικ1'1 τr,zνι;.ο'ι σημασία τηr:: λέξεrι)ς. 

2 Τ a f e I - 'f Ιι ο ηι a s, Urkιιnclen, Α', r;ελ. 469. 
3 Πρβλ. Τ a f e 1, Symbolae Cl'iticae, Α', σελ. 57- GU. 
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eo G. Scl11ιιιnbergeι· &ζέδωκε ::τολύτιμον διι'ι τ·ι']ν Lστορίαν τ·fις διοι-

ιχ .,-1- ::τεοιφεnείυ- λ1εθιίηη- ιωϊ.υβδόβουλλον το\i Η' αtώνος: «Κύριε 
κητ · , " ~ - --, ~ "' · 
ρ ,(i}H τΟJ σU) δούί.(ι) Θεοδότου εκ π[ρ)οσό::τ{ου) λlε{}όνης» .:.. 
1Jt ι • • • 2 ζ 

iiεoL τfι; Lστορίας τ·fΊ; πόλεως Πατρι:Jηι κατι'ι τοiJς μέσου; (Jυ αντι-
νulς χρόνους βλ. Στ_ Θωμοπούλου, 'Ιστορία τη; πόλεως Πατρών,:· λ{}~-

1"88) ~ει" ·N·J--2t3U Χrιί Ε. Geι·land J\eue Que11en zur (,escln-
νιιι ') , u •• _ ... _ , • · ' 

cl
1
{e des lateinischen Erzbistunιs l=>atl'as, {Λιψία, 190β), σελ. 3 κΕ. '~κ 

τ6Jν μετiι. ηΊν δημοσίευσιν τοϋ Εργου του Θωμοπούλου Εκδο:<rεισά:η' ~ηγων 
ιδιαιτέρα ν Εzει σημασίαν διr'ι tΊ'ιν ίστορίαν τι:i)ν Πατρών σzολιον του Και
σαρείας 'Αρέ{}α : «TQ> τετάρτ(J) Ε τ ει τής βασιλείας α{ηοίJ [Νικ·ηφόρου τ~η 
Αι i::\02--f)ll] 1i Πατρών της Πελοποννι'jσου τΊ1ς πιL-τρίδος f1μών μετοικια 
aπΌ τfις Κυ.λαυρών πόλεως ωϋ •l-)ηγίου &νεκομίσ{}η εlς τΟ &ρχατ:ον πόλι-
uμυ. τci)ν Πα τρU'η' » 2

. 

κ γ') Orioιz Co' intlzij, Argas et Naaplij. 

•γ π Ο τι) ΟριοJ-' τ·-Ιις Κορί ν-&ο υ, "Αργους καL Ναυπλίου ύπ1)γοντο η 
'.\ργολlς καl1"l Κορινι'Ηυ, πι{}ανι;Η(f.t(/. δε κα'ι Cίλλαι επαρzίαι της &:νατο-
λιr.fμ; ΠελοποννιΊσου. , 

JΙοία 1Ί σχέσις τιίJν δύο τούτω\' όρίωJ-' πρ?ς τΟ {:}έμ'α Πελο_πον~ησ,Ω~ . .J, 
τοU δ ποίου tl'Jν {Ιπαρξι ν δυνάμε1'tα νU. διαπιστωσωμεν μεzρι του ΙΑ αιu:
Ί'<J:: δΕν δυν(ίμπ'tα επακρι()ιJ); να χαf}ορίσωμεν. 'Ίσως, εν τii παρατηρουμε
νη-'χατα τ·ι'ιν ΙΑ' καl κυρίως κιιτU. τ1Ίν ΙΒ' Εκατονταετηρίδα γενικii τά~ει 
πρι)ς τεμαzισμι)ν καl "ι..ατύ.τμηrην τr'Ον παλαιοτέρ,ων,με~άλων ?ιοικητ:,κων 
περιφερευ!Jν, τΟ Οριον ΠατρίίJν καΊ. Μει't<tJνης και το :ης Κο~ιv{}~υ, Αρ~ 

\'νου- καi. Νrιυπλίσυ, {Jποκατέστησαν f .. ν τiϊ διοικ1Ίσει το παλαιον 1.'tεμα, του 
;>iπο(ου ()μως 1"1 περιφέρεια ·Uπl:ΙΧ{}η ε!.ς τ1Ίν εποπτεία ν καL τ{>ν Ελεγχον το~ 
;;:-~οαί,τωρος <Ελλιί.δο:.~ Τούτο Ί-ω.ψ(JJς προχι'οπτει r.αi Ε 'ξ αλλων μνημείuηι~ &λλυ. 
\~ι εκ τιλ:ιν διιιφόρο;ν σ uγγραφUη' του μητροπολί τnυ ':\ {}ηνά'ηι Μιχ(οΊλ τού 

· ' 'Ε Π 'Ακοιιι νr.iτου, καL lδίc,ι; Εκ τciJν Cιμ.έσως ;ταρατι1tεμενων χωριων : ν ροσ-
φων1~ματι εL; τΟν πραί τω ρ α κUρ Ν ικηφόρον τΟν llρoσoUχov ταϊς' ~ ι't·ιlναι~ 

·' ' t (\ ςςτοιο-,,-,)\· σ"' σωtTJOU ) ωι:τοόταη ιlv()oc!nι καl δικαιοτατε, α ι 
επιστα\' υ., u : . ι.. ~, ~ '\ • ·, --- ~ 

r.άμνουσαι πόλεις εlJτ{,χησανι δσυ..ι τε τfΊς cΕJ.λάδος καl. δσαι το·U Πέλο
πος» :1. 'Εν ΠροσφωηΊματι εlς τΟν πραίτωρα κUρ ΔημΊΊτρtον τΟν ΔριμUν 

I "!e"la''"e".' d'ar·clιeolo!lie byzantine, τόμ. ΑΊ σελ. iG.Sc!ιlutn)ergel',n ._" ~. 

204ο-205. 
:: Βλ. ::::. Β κ 0 υ γ f. α -ν, έν ~~:φ 'ΙΩ.ληγομ'\'lίμονι, τόμ. 9 (1912), σελ. 4.74. 

'I , ο , ' ' το,-, Χ,,,.μί,του ΤΟ: Σω,ζόμεγα, 
3 Σ π. Λ rί μ :π ρ ο υ, η ιχωμ ."1.κομινατου ._. 

τόμ. Α' (έν 'Α-θ·1ΊναιςJ 1879), σελ. 145. 
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ταί; 'Α.'l'}Ί'ιναις Επιστάντα, 1 : « •.• Επεl νί:iν :πριόtως ·fικεν 'Α ~1lναζε tαμίας 

εύνομία:;; κιΛ σωτΊ~!Q tΕλλrl.δος x.ul τfι; τσ[, Πέλοπας» 1 • Αύτό~ι, 7: « ••• δο

κοίiντας Επί nlν &ρχαίαν εlιδηιμονίαν παλινδρομεί'\' τ1~1ν cΕλλάδα καi τ11ν 
του Πέλοπας, έπεl ύ::τΟ σοί δικαστiϊ καi κοσμ {Ιτορι (iγεσΗαι καl Qυθμίζε

σΗαι κατU, -&είον εUτύχησαν» 2 • Α.'UτιΗ}ι, -17: «καί ό)σπερ Γfιν Λ1Ίlδειάν φα
σι φεύγουσαν διU το·U {}εϊtαλικοU πεδίου τδ"η• φαρuάκων Εκzυ{tέντων, πο

λυφιiρμακον τ1)ν Θετtαλίαν 7rοtfίσαι, οϋτω καl 1l πραιτωρεί(.ι &.ρχ·ιΊ, ΕκεΗ}εν 

&ρzομένη, κατέχΕε tΊlς ~Ελλάδος Χαl τfι; τοί· Πέλοπας πάσ((\' &.δικίαν ο~)σ
περ τινU δηλητ{!ρια» ~'. 'Εν Προσφων{jματι πρΟς τΟν Μέγα ν ΔοUκα τΟν 

Στρυφνιίν, 28 : « τcl) το ι κui δ ι'tεοειδ1); βασιλεύς, (~Jσπερ ~ρΟ ς σε nl ηΊς 

&.ρzή:;; δωνειμάμενος, πιστεύει σοι τΟν {)ριjr.ηΒεν Ο.ρχόμΒνον καl είς τd 

πέρατα Πελοπο1•1'ιjσου διατεί'Ι'Ο'πα r.Δσμον. , . » -.1. 

Lυμπληροi!ντες τα dνωτέρω περL τοϊi όρίου ΚορίνΗου, ".Λργους κu.t 

~Ηυπλίου λεχitέντu, Εχομεν νlι προσiΗσωμεν δτι 1l Κόριν{}ος διετέλεσε 

Κο;τ(~ του; μέσου; α!.cUνιις ΊΊ Εδρα τuϋ στρατηγοU Πελοπονν{jσΟυ. Οϋτω , 
κατι~ t1lν πuλωρκίαν τίίη• }[cιτρών Gπι\ τcΟν Σλciβων {806), «0 τηνικαύτα 

στρατηγΌς ύπfιρχε πρΟς τ1Ί'' Uκραν τοί) 1.'tέματο:;; Εν κάστρφ Κορίν{}ου» 5, 

Εκεί δέ, βραδύτερον, δ δσιος Νίκων δ λ'Ιετιι.νοείτε είlρε διατρίβοντα τιΊν. 
πριιί τω ρ α Βr.ισίλειον τΟν 'Από:χ.αυκον 6 • 

Ιlερt τοϊ: Ναυπλίου εl.δικώτερον τοUτο μόνον γvωρίζομεν δσον dφο• 

ΙJ(j είς τ.Υ1ν διοίκησιν, δτι κατα τΟ Ετος 1032 μνημονεύεται ό στρατηyόηι 

Ναυπλίου 7 Νικηφόρος ό ΚαραντηνΟς παρU τQ> Κεδρην(:Q, τόμ. Bf, σελ, 

1 Αύτό-&ι, Α', σελ. 15ϊ. 

2 ΑίJτό{}ι, Α', σελ 16U. 
5 Αt'Jτό-&ι, ΛΊ σελ. 177. 
-i Αύτόι'}ι, Α' σελ. 335. lJερl των σφραγιστικδ);• μνημείω;· του {ι·νωμένου {}έ

,ιιαως Πελοπο'\•ν/jσΩυ καl 'Ελλάδος, r1)ς κα! της πρωτωQίας της α·Uτf]ς διοικητικfις 

περιψερείιις, f-lλ. Ν. Ά. Β έ η, Ζιιr Sig:illographie <ler l)}'zantiniRchen Tbemen Pe
loponnes und. Hellas, Βυζα'\•τινU. Χρο;ικc!. τfjς Πετοου:;c6λεως:, τόμ. 21 (HJ11), σΕλ. 
214 κf:. (τ;μfiμα τρίτον). 

5 Κ ω ν σ τ α ν τ ί '\' ο υ τ ο υ Π ο ρ φ υ ο ο γ ε ν ·1• ιΊ τ ο υ, .b;ίς τΟν 'ίδιον 

υίΟν 'Γωμανόν, τό)ι. Γ' (Βοηη)_.σελ. :Η7. ΙlρΒλ. J ο h n Η. F i nl e )", Corίntlι ill. 
the Middle λges, έν Speclllnιn, τίψ. 7 {1932), σελ. 480. llερl τ1jς κα"iJόλοu ίστορίας 
της Kouiνitoυ κατα τους μέΩΟυς αtω·να.;, βλ. ΑVτό-θι, σελ. 477 Υ.έ. 

6 Σ π. Λ <i μ π Q ο υ, <Ο βίuς Νίκωνος του Μετανοεlτε, εν Νέφ • r:λληνομ,•{J
μονι, τόμ. J (l~OG), σελ. 17±. 

7 Ό Κ. Η ο Ρ f, Gescbicbte Gι-iechenlands νοnι Beginn des Mittela1ters l)is 
a.uf uιιsere Zeit, Rν Ε r s c h καί G r u b e ι-, Allgemeine Encyklop1i.die, τόμ. 851 

σελ. ~39, διορ Q-(;)'\'ει &ν ευ λόγου τΟ χωρίον του Κεδρψ·οϋ καί αlη':ι-αιρέτως Ο.ποκα

λFί. τι\γ Καοαντην<)ν στρατηγοiJ·ντα Ι'\αυπάκτου. Τ1)'\' γνr{ψηΥ τού Hopf c/.ποδέχετα~ 
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J9υ: (<Σαραχηνοi δε 61ν παράλιον καταδραμόντες του Ίλλυρικοi• μέχρι 
l(ερΧι<ρ(~ς ιωi α1'π1!'' πυι:ιπολ1Ίσα.ντες. &ί.ί.~ οί μf.ν ϋ.ί.λοι d.π1jμ.ονες κακών 
ο'ίκ(ιδΕ ·Uπενόστησαν, Σαρακηνοί δΕ ύπό τε tΡαουσαίων καi του στρατη

.,οϋντος lJ' ..:.Υαυ:--τλίφ Νικηφόρου ;τατρικίου τού υίοίi τοϋ Καρα'\:τηνοϋ 
~υ.χιΟς Επα.&ο\', κατυ.:πολεμη&έντες καl ttl πλείω dποβαλόντες τών σκα
φfi)νl) 1 . 

ΠρΟς τ-1lν ίστορίαν τών τελευταίων ετων, τών &μέσως προηγουμέ
νων tfις λατινικής κατοχής, συνδέεται τΟ Ονομα τοϋ περιπύστου Επιχω
ρίου C.ίρz.οντος Λέοντος του Σγουρού. ΟUτος εκ Ναυπλίου Ορμώμενος καl 
κι.ιτrl ,;τατρικΊ~!'., κληρονομίαν τr1.ς τύχ.ιι:;; τfι; πόλεci):;; τα·ύτης χειριζόμενος', 
U;-ι•ΙΊχει εlς tl\V χορείαν τGn• &νδρών εκείνων, περl tci)ν όποίων Νtί',Ίlτας δ 
Χωνιάτη; λέγει δτι ·εί.; «δλοσχερfι φιλοτιμίαν κατα της Εαυτών πατρί
bο; ύπεκκαέντες, &νδραποδιόδεις CίνΗ-ρωποι, τρυφi) καi τα"ίς Ciλλαις Uπο
νοίαις διεφ 1'tιι.ρμένοι, Οχυρωμάτων καl φρουρίων &ποτόμ.ων λαβόμενοι, οί 
()f καi πόλεων Εντειχίστων Επιβάντε.;, χακοδαίμονας τυραννίδας περιε
βriλοντο~ 3, ΚΠ'l~> ην στιγμΊlν τΟ ΒυζαντινΟν κράτος, εν &ποσυν-&έσει καt 
U.ναυzίq. εύρισκόμενιη', ηγετο ;τρΟς τ1Ίν καταστροφΊΊν. ΤΙ σταδιοδρομία, 
τlι επιτεύγματα καl ιιί. κα&~ Ολοι_• {ιπηρεσίαι τοίi &νδρΟς τούτου δεν είναι 
δυνατΟν νlι &πασχολ1]σουν 1)μά.ς ενταϋ-&α, εLδικίiJς μελετώντας τα _:fις 
διοικ1Ίσεως τcί)ν τριών πελοποννησιακιί)ν πόλεων. ΤοίiτΌ μόνον -&U. 1Ίτο 
ε{,κταίον νι'ι, fγνωρίζομεν: ποία 1Ί dρ1,1), τ1~1ν όποίαν 11σκει ιlρχικώς μΕν ό 
:τιι.ηΊρ είτα δΕ ιιUτΟς ο·ύτος ό Λέων ό Σγουρός; Πό&εν ηντλουν αlιtΊlν;
Δ.υστυχcί)ς εl.ς τU. f:ρωτιΊματα ταύτα δΕν είναι ~υνατόν, ελλείψει πηγών, 
νU &παντ1lσωμεν. ~r-I περισωΗεϊσα Εμμετρος σφραγ'ις τοϋ Λέοντος : 

Σεβαστοίiπέρτατογ, .Λ-Ιάρτvς, με σκέποις 

Λέοντα Σγουρ(ώ)ν l:κ γέγοvς κατηγμένον '4., 

μαρτυρε"ί δτι ούτος Εφεgε τΟν τίτλον το·U σεβαστουπερτriτου, U.λλ', cΊ)ς 

καl δ Η e r t z b e τ g, 'Ιστορία της '_Ελλάδος, μ~τ. Π. Καρολίδαυ, τόμ. Α' ι σελ. 

405. 
1 Πρβλ . .Μ. Λ α μ π ρ υ ν ( δ ο υ, 'Η Ναυ:οτλ\α Ο.πΟ των ιiρχαιοτάτω'\' χρό-

νων μέχρι των κα-θ·' ήμ6.ς, (έν 'Α{}{Jναι;, 1898), σε:-· i39. , , , , _ 
2 Τούτο τούλάχιστον δυ'\•άμεfl·α ,,π_ συ·ναγαγωμε'\' εκ q·ρασεως Νικητα του 

Χωνιάτου (aελ. 800, Ί~onn) : « .•• πατρψόν τι μέτρον U.'\•απληρWν καl χειρίζω'\' 
οlιχ αίμάτων καftαρευον rο,ληροΊ'ιχημα». 

5 "Ν ι κ 1l τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς, σελ. 840-841. 
~ Κ. Λ[. Κ ω,, n τ rι. ,, r ο ;τ ο 1't λ n υ, ΒuζανηακΩ-. ;\lολυβδόβοuλλα, σελ. 134. 

Πvβλ. ν. Ι~ rι uren t, Les bnlles ιnerriqιιes dans \a Sigίllograpbie byza.ntine, 

'Ελληνικ6., τίιμ. 5 (1932) 1 σελ. 173-174. 
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δρ{}(iJς παρατηρεί {J \/. Laurent t, 1) &.πονομ3Ί του fπιζΊlλου τούτου τί
τλου εlναι μεταγενεστέρα τfις f:κ:&ρονίσεω; 'Αλεζίου τοί, Γ' (1203)! ό 

δποίος, ώς γνωστόν, κατέφυγε πρΟς τ(,y ΣγουρΟ\' ϊ{αL εδωκεν εlς α\Jτ(η• 

δ)ς σύζυγον η~Ι" &πΟ του Μουρτζούφλοu διαζευz.ι'J-είσαν κόρην του ΕΊ'.,δο

·Δα\'. Πι{}ανιόrερον φαίνεται δτι δ 2:γουρ0ς &νfιχε\' ε'tς ηΊν τciξιν τιiη• 

επιχωρίων &ρzό~·των j) r.cιt. δη έπομέ\•ω; ουδεμίαν νόμιμον είχεν ΕντολΊ'ιν 

Εν τfί διοικιlσει τοί• όρίου Κορίνf}ου, "Άρyου; καl Ναυπλίου. 

κδ') Οriοιι Πzebαι'euιιι et Earipij, cαιιι iιιsu!is Αιιdrο et Caristo, 
Keo, Milo et iιι ceteris iιιsalis, qae sub Αιιdι'ο sιnιt et (,'aristo. 

ΜετU το οριον Κορί.ν{}ου, "Άργους καt Ναυπλίου, τΟ εγγραφuν &να

φέρει τΟ δριον ΘηΒιJJν και Ε-L,ρίπου, μετU τών ν ι]σων "Α νδρου- κu.l Κα~ 

ρ ύστου 3
, Κέω, 1\Ι ι]λο u καl τάη' λοιπ5η• νιΊσων, δ σαι ε1Jρίσκοντuι, ·ύπΟ τ1'1v 

"Ανδρον καi τ1)ν Κάρυστον. ΤΟ /)ριον Θηβcϊ:'η• καl Ε1)ρίπου ε1ναι γνωστΟν 

Κ({ι εξ rί.λλη; πηγης, ιοϋ :πολυτίμου (Υπομνηστικοi:Ί εiς τΟν riασιλέιι. κύ· 

ριον , Αλέξιον τΟν Κομνηνόν,_ {ΙπΟ του μητροπολίτου • Α Ί'tηνιi)y Μ ιz.α1ιλ 

τοίi 'Ακοrιινάτου 4. Καl 1) περιφέρεια α:Uτη ·ύπι'ιγετο ι~Jσαύτως εlς η'ιν 

Εποπτείαν καl ηΊν δικαιοδοσίαv του πραίτωρος τ·fΊς (Ελλάδος κal της 

Πελο:;τοννιΊσου, διφΥ..εlτο δF: πι{}αν((Jτατα ·ύπΟ liρχογτος. Μολυβδόβοvλλον 

το·ϋ Ι'-ΙΛ' αlci)νος παραδίδει εlς Ί)μcΙς τΟ Ονομα του Ciρz.οντος Θηβ(Ον 

Καλλονα: 

1 V. La η r en t, ΑUτό·θϊ. 
2 Ή διιiκιtισι.ς μεταξlJ ε:πz(tll_)ίων ;.-:,αl -ίJεματι1'.(,)'\' riρzόντιοΗ' f1νω σαq;Ί'jς ~'."\' 

F.τισωλα"ίς τοU μητροπολίτ:uu 'Λi)ηνιiιν Μιzαt]λ τσύ '.Λ;..:ομινrί.του ('l'rΊ. Σφζόμε·\'α; 

ιόμ. Β': σελ. 2/ί κf.), i:ν{:}α οί {} ε μ α τ ι Χ ο l ιϊ.uzοντΕς riντιδιασιέλλονται πρ(ις 

τοi,ς κ τ η μ α τ ι κ ο ίJ ς ιϊρχονια·;, τcn\; γαιοκτ{ιμοΥας. UιΊχi σπανίως ο\. %τημα

τικοl U:ρzοyτες πυΥδufί.ζουν %αi. τιΊΥ lδιότητα τοϋ 1.'/ιψαηκού 

:; Σημειωτέrη• (Jτι ό γράψας τ(ι fγγραφον ::τrH~-L·nι iδιωτfυαν μνεiαν της πό~ 

λεως Καρι'ιστου, τ.i)Υ όποίαy -θεωρ~:ι: νijcruν! Εlς τ1'ιν σι!γχυσι·ν ταίiτηγ συ'\-ετέλεσε, 

νομίζομεν, 1) ϋπαρ'ξις tδία; fπtσκοπ?-)ς Καρι'ισιου. Καί c'iλλο κείμενον μεσαιωνικιi·ν, 

άδήλου συγγuαcρέως-, f:κλαμβά ... ·ει -οΊ-ν Κάρυστο'\' ως '\"fιΟΟ'\'. Βλ. J. F r. Β ο i s s Ο· 
η a d e, Anecdota graeca, τόμ. Α', οελ. 418-41!:J: «'Ότι &.1•τικρ.U τ1Ίς Άττικfjς 

κεlται νfjσος πλάγιος, έν fJ φιίεcαι λί-ίJ·ος ~αινομiνη κα.i -όφαινομέ1•η, cΟστε τιi ϋφη 

χειρόμακτρο.. γί-νεσ1tαι, Qυπωι1έντα bέ εi'.ς φλόγα f:ιιΒάλλεσΊ'Ιαι· κυ.i (~ποκαι'tαίιιεσ-ίJαι 

λέγουσιν όμοίως το"ίς πλυνομένοις λινοίς. Καλείcαι ι'Ίf:· ιΊ νήσος αϋτη Κάρυστος». 

&. Σ π. Λάμπρο u, :\Ιιχαι'j/, 'Ακομινάτου τοϋ Χωνιά του Tri lφζόμενα. 
τόμ. Α·, σελ. 308. 

Περί της διοικητικής διαιρ{σεως {:γ τι$ Βυζα1'τt'\'ίΡ Κράτει . 

',,Κ'""_, ΘΓβf("',1 Θεοτοr:ε pο1ιΗει αι.ι.ονq αρχογτι 17ιι ύJ)Ί- • 

"Επίσης Εν τίQ Rίφ του όσίου ΙνΙελετί.ου ιοU Νέου το'ί' dσκ{ισαντος 
εν τψ Ορει τ1i; ΙνΙυουπ<Sλεως {πΕρ. 1030-llUO), εργφ τοi) Επισκόπου Ινl~
-&ώνη; Νικολάοι•, Cίναφέρετω Ηρυέννιός τι; ·δοUξ τcίη• Θηβόη, _πι-&~νω-

0
"· Ν'ιχη(nόπο~ Βρυέννιπ~:? Ούτο:::. διuι); προΊ~στατο, προφανως, ευρυ-

τα τα - · · -Υ -. "' :> • - • 

τέρας διοιr~ητικης περιφερε ία ς. 
'Η t:υβοια, γνωστ1) κιι.τr/. τους μέσους καl νεωτέρους χρόνους ~π,Ο 

τU Ονόιιατα ΕVριπος, "Εγριπος καl Χρi"jπος (τι\ τελευταίον τοϊΊτο ου~~)~ 
λω~ μr~ρτυρείτrιι ύπΟ τfις παραδόσεως, φαίνεται δf ~φειλόμενον :Ί.ς σφαι;
ια -~,ραφικόν), διφκε"iτο l]δη κατιλ τΟν Ι' αl.(iηια Uπο lί.ρχοντος, υπαγομε-

1 ' ' " , δ.~ c ,. χ ' ("Q 
νο υ ε\.r τΟ {}έιια •ι.:λλάΟος: «'[στεον Ωtι ε εςατο ο αρχων ρηπου ι • 

:> • ' ' 'δ ' 
Ε\1 )(που, 'Εγρίπου) Εν ni) 11'έμιιτt ·~λλ<iΩος καμεlν σαγιττας χιι.ια ας σ 

c ' - ΙΒ' '" , , 
καΙ. μενιτύλω χιλι(iδrις γ'? 3

, ΚατU τι'ι τελη τ οι, α~ωνος "εν ε~ιστο-

)Λίς τοί• μητροπολίτου 'Αi}ηνιiη• Μιz.α1Ίλ τοΠ 'Αιω~ιt'\'ατο"υ, άναφε,ρετ~η 
«Ω δ.π' Ι~:{1 ρίπου δρμc~ηιενος U.ρχwν {}εματικΟς Χαλκουτζης ο σε.βαστος, α
ν1ΙQ μισολατίνος ε'ίπερ τις ?ί.λλο;» ·1, «tι(Jν Εν Χαλ~ίδι τ~ς ,ΕΊΊ~οία:;, κ~·~J· 
ιιαtικ((η• &.ρ;ιόντων τrL πρ<(Ι'"Cα (i)ν>> f'. <tJU. πρfiηα ι:'ι)"\' _-τ;ων ε.οχεισε [εν Ευ· 
~ίπφ] {}εμαrικύΗ• καΙ. κτηματικr?Η' clρχόντων)> 6

• 

1 κ. Ι\·Ι. κ ω..,. σ τ α 1, τ 0 π 0 υ" ο υ Βυζαντιακα l\-Ιολυβδό[-)ουλλη, σι' λ. 20. 

π β) Ν Α Bees Ζιπ SiaiJloυraplιie ι'ler 11.;:zaηtJηi~C'lH·n Th{ntn Γe1opotιnes 
ρ, '• . . ' ι:> "" ,, ' • ( ) " 20 

und Hel1as, ι}ν Βυi.;,αντινοlς Χρονικο1ς τijς ΠετροωτοΜ.ως, τομ. :::!1 (l.Jl4 , σεΛ. 4 

·:::-20[J (τμijμα τρίτον). , - ' - δ ' Βίοι Μελε-
,,~',, :ι ΝιΥ.σλάου επισκόπου λΙΕ{}ώ ... ·ης χω Θιωδωρου του Προ ρομου, ~ ' 
~;;:-'ου τοϊ:• Νέου ~κδιδόιιενοι {,π() R α σ ι λ ε ίο υ Β rι σ ί λ ε ι ε β σ κ 1] [Συλ/.ογη 
·' ' " ' JI '" ΙθSη σε) Urιc: llαλο.ιστι-νιακfι.; 'Εται.ρ~·ίας, τι) μ. ι;, τεύχος 1 ι, εν sτρουπο~,ει, ~ ' , . ·: 
;i9: llρβλ. Ε d. κ ιι 1• t ;;:, f.ν n:γz. Zeitschrift. τ,όμ. 2 (~893), nεΛ. 311 .. Βλ. κ~ ι 

lb · · Α' σ·ι· 20 ·'1· Χ ι• υ σ ο σ τ ο μ ο υ Α. Π α π α δ ο π ο υ~ Acta Α anιae, τομ. , ,. ·.. · , . , . 
λ 

0 
υ, <~ρχιε:ησκόπου 'Λ{}η-νών, 'Ο "Οσιος Μελέτιος ό ΝFος, f . ..,. Θ~·οι.ογι<;ι:, τομ. μ 

(1935), σελ. 11ϊ. 
τ 0 -ϊ• Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν "' Ίι τ ο υ, 

Π cf1λ. Τ a f e 1, De Tbessalonica 
3 Κωνσταντίγου 

βασιλείου τrί.ξεως (Bonn), σελ. 657. 
eittsqne agn1. 

σε/.. 4S7. 
,ι Σ π. Λ rί μ π ρ 0 υ, 1-Ιιχα 1Ίλ 'Ακομινάτου τού Χ(!)ηάτου Tr!. Σφζόfιε1·α, ιό μ. 

Β', σεϊ.:-::17ί. 

Αι'1τό-θι, σελ. 278. 
δ Αύι:όΟι, σελ. 28U. 'Ο Β. l:J a 11 t c lι e η k ο, Katalog Molihdovulov, έν l?.ve· 

- 'Α " - Ί '\'στ ι τοιΊτου .. τόιι. 13 stija τοi::Ο f_γ Κωνnταντινοίιπόλει 'l_)ωσσι;.-:.ου . ρχrιιοι.nγικου _ _ 
tHΙU8), nελ. H:J, fδημοσi~~uσε μσί.υΒδόβουλλον Γρηyο~ίΩυ ,ΠQ(~τοασηκιJητις του 
Χηλκο 1',r, 1 η, {1 (.π; .. lο; ταυτίζεται μετU. τοίi Χαλκούτση της Ευβοισ.ς. Πρβλ. Ν. Α, 
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κε') Dodecanissos. 

_ΤΟ δνομα Δωδεκciνησος, πρΟ-; Ο{ιλωσιν συμπλέγματος ν 1'ισων ουδε
μίαν σχ~σιν Εχοντος πρΟς τΟ ύπΟ τΟ Ονομα τοϋτο σ1]μερον φερόμεν_ον 
μαρτυρειται τΟ πρc'Οτον κατU τΟ €τος 781 κα{}' δ μνημονεύεται ύπΟ ~ 
Θ -, • δ , ' " του 
"εοφανους ο ρουγγαριος τi)ς Δωδεκαν1]σου Θεοφύλακτος δ τu-ϋ ιΡα~ ~ _ 
Β , 1 Η δ . , Σ . , . ι ι α 
ε : _ρα υτερ?ν ο κυι.ιτζης-ΚεΩρηνΟς (τόμ. Β', σελ. iJK, Bonn), όμιλt:ί)ν 

περι των «κακωσεων• Νικηφόρου τοί'Ί Α' και άντιvο(iφων τΟν Θεο , , 
' 1 

0 
\ , , _ 

1 
,._ 

1 
I - φα'\ η, 

ι.εγει . ' . · . και τους ωνησαμενους εςω της 1 Αβυδου σcδματυ. οl.κε ' 
, ' () I ' ΤLΚΙ( 

α να c υο νομ,ισμc~τα τελέσαι προσέταξε, μάλισηι. τοiις κατU nlν Δωδεκά-
ν,.ησον: 2

• F:ις τον βασιλικΟν /)εστΊlτορα κal δ.ναγραφέα Δωδεχαν{ισου 
Χριστοφορον dπέδωκεν δ Α. Mordtιυann 3 μολυβδόβουλλοv του Θ' "- _ 

~ 1,, c αιω 

νος, α ·,J, η &.ν(.iγ\'ωσίς του clμφισβη-.:εϊται ·' &νευ έπαρκ6)ν r.αΛt' 1"]•ια-, "Μ'''' ' ,, Λ~γων. ~ετu,τη~· υπο τ6Jν Λατίνων &λωσιν τΟ lJνομα διετηρ{1 {}-η καl ri.'\·ε·~ 
φερε το εις την επικρrί.τειαν το ι:, Μιtρκου ΣανuιJδου: 

Πρώτα του εδωκε δ βασιλεl!ς διιl δωρειlν καl προίκιον 
δλην την Δωδεκάνησον, νU. τ.Υ1ν κρατfi ιlπ' αlJτον 5. 

Β e e s, Zur Sigillograpl1ie der bγzantiniscίten 'fhemen Peloponnes nnd Η 11 ' 
Βυζα 1•τιν0-. Χ , . - - ][ , e as, ε'\• 

ι~ QΟ"\Ικοις της προu;τΩλF.ιr·c. τόμ 21 (191:1.) σι,·λ '>06 'J(J'"" 1 -
τρίτnϊ•). -- ·· ' · - -- ι rμημα 

1
, Θ ε 0 φ rl ν η ς, i-'κδ. De Boor, Α', σε?.. 4.{i4. Πιφλ. Τ a f e J, Sνmί.10 Ιae criti-

cae, Α, πελ. 6:2-. ΙΙ Γ Ζ ε (1 Ι έ ν .,. '] ' , · 
_ , _ • · • · •· u υ. στορικαι f(JI'l.Jναι ~fΟρ( τΟ.ς 'Εκκλησία 

των νησων TΊJC: Ά'\'αtολ χ·-- ~-!, · -• ) ' ' ' · ς · . ι .η., J εσογε,uu υα cαααη~. τοιι. Α' (ι'ν Έριι '~ _ 1918) 
σε/ ιο; G Κ , Α , ~ . · __. , ο uπο .ει, , 

•· D- J • μ ιι" r ο υ, ΔωδεκάΙ•ηπος, Βγz. Zeitsclπift, τόμ. tlO (1H29-HJ30), 
aελ. 245. 

:cι _Πρβλ ~ a'f e I, Αύι:όι1ι, σιcλ. 62. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η"\', Αύτό'θ-ι, σελ. 6. κ. "Α· 
μ rι. ν τ ο"\', Αυτο-&ι, σελ. 241). 

:J G. ~ c h 1 u _n1'b e r g e Γ, Sίκillograρ11i~ de \'Enψiι-e byzar,tiι1 • ιπλ 194:. 
! Π. Ι· Ζ.ε ρ ι.. ε 1' τ; ο υ, "Ε·ν'θ-' άνιrη., ιτελ. 7. , 

5 Χρονικό'' τnϊi 1\Ιο{.!έ,ως, (κδ. _J. S c J; m ί tt στ. 2603-260-1 Ε'", "1: 
, ., , ,,. • . , 1 -. ι.\'fΗ ο.~ιον ση-

μειωσεως οτι αι αl-.ι.αι παραλλr:ιγαι τοf• ΧΙ}ο>·ικοf• ·ιρ,1 σ,ιιοποιου-, -' ' ' ' , , , · ,_ .-. ,. εις τα αντιστοιχα 
zωρια το ον ο μα 'Α σχιπέλαγος. Βλ. Li vr·e de la Conqneste fκδ J L · 
~ 18~ '-' Q- ' ' - ' · • • Ο D g η Ο 11, 
::i Ο, Ε\' α ο τυπος ArcJιepellaf.:ue. χαl Libro de los Fechos 1' ·δ ') 
"·δ 1\Ι . ~ . . αραγωηκη ιασκευη 

εκ .Α. ,oreJ-~atιo. §::ω) (πρβλ. καi § δ21: [J4.8 κ&.), fνf!α οί τύποι Arce-
pelego και Archφelago, 'Η Δic: ·ι-__; λ έ ,, η Β 0 t '· ' • -
, , _ . :~:: • ,. . , , υ ρ ιι: ~ ε Λ η, γρrιφουσα πpρι του 
:τυ~ου της _ι.Ε~ει•:ς Αρχιπει.αγος ( Αρχιπε/.αγος-ΑLγαϊον Πέλαγος, 'Αf! 1ϊναι 1941) 
ηγϊ'οησε του.- τυπους τούτουc: Ό • · ) · - · ' 1 

, ·, ., , · . . · παραΛΛη .ισιως τωι• τ;ριcϊη διασκευοJϊ•. δι::ικι·ύων 
την αποστροφηγ ο- 'Έλλ - " · 
ί ,- , , τ υ, η1·ος ποιητου, οπως χρησιμοπnη]πυ τr)ν ξενικfjς προε-
,ευσεως λε~ιν _Αρχιπελαγος, ε!νω έξόχω; διδακτικός. 

Περί τijς διοικητικής διαιρέσεως έ'\" τ(iι 13υζα'\'τιΥψ Κράτη. 

1\.ίεταγενέστ-εροι συγγραφε"ϊς, &1ς o'L Δημητριεϊς Δανι1lλ καl Γρηγό

ριος l καΙ. ό 'Α {}ηνίδν Ι\Ιελέτιος 2
, νομίζουν δ τι κα.L ό Cίλί.ο-Β-εν μqρτυ

ρούμενος τύπος Δουιuiγησα" 3 είναι Ω fιρ{}όc;, πρω'.λι'JΟη• εκ του δνόματος 

τ{ίJν δουκόη• τοί:i Α.Lγαίου Πελάγους, &/.ί..' 1) /.αϊκ1) παράδοσις εν τφ δι

στίχφ: 

<'CJ,τ' εlν' 1l Πάρος r.' 1l 'Χξια 
δΕν είν' τU. Δu1δεχα νησιrί. 4 , 

διετ1lρησε η;ιν δρit·1Ίν έτυμολογίαν. 

ΤΟ i')vομα Δωδεκάvησος &πεδόitη &ρχικc7Jς εl.ς τι).ς περL τ1'ιν Δήλον 

νιΊσους, τας Κυκλάδας λεγομένα.ς, αί όποϊαι, κατα τΟν Στράβωνα (Ι"' 485), 
ήσαν αί έξίjς: Κέω;, Κύι~Jvος, Σέριφος, Μήλος, Σίφνος, Κίμωλος, Πάρος, 

Νάξος, Σίiρος, ΜιJκονος, Τfινος καl 'Άνδρος. Κα:{}' δν δμως τρό1ων τΩ 

Ονομα τώv Κυκλ(iδων 8πεξετιί.ι~Jη κuτU. τοi•ς μέσους αl<Ονας πέραν του 

&ρχικοίJ συμπλέγματος, UφοiΊ κατ{ιντησε νι); δηλώνη ηΊν Σκί"iρον, n)v 

Χίον, τi]\' Λέσβον κrιl η1ν eΡόδον, οϋτω κιΛ ό δρος ΔωRεκάνησος περιέ

λαβε πλείστας '\'l'ισου;; τolJ Αlγrι.ίου Πελάγους 5• CΌτε δέ, μετ α η~Jν &:πε

λευ·&έρωσιν τίις cΕλλfiδο:;, &.ποκο;τεσηί:Dη τΟ λογι(Δτερον δνομα Κυκλάδες, 

τΟ παρυ.με/cηΊIJΕν λr(ίκu'Jτερον Δwδεκriι•ηaα 1l Δουκάνηaα περιωρίσ{}η πρΟς 
δ1Ίλωσιν τόιν :π:ερl τiιν "Ρ6δον, δι()δεκα καl αUτάιν ν/ισω-ν. 

Παριl τtΊν μεγι-ίλην των επέκτασιν, τcΊ. ()ν{)ματα Δwδεκdγηaος καl 

Κυκ}Λ.δες δΕν κατίσχυσrι.ν εν τfi διοικητική όρολογίq.. Οϋτω εν ετει 1079 
αναφέρεται «διοικητΎις ηiιν Κυκλriδων ν·Ι)σων» 0 , τu) 1088 ό Νικόλαος 
;>\~ζάνζη;;, μάγιστρος, κρι τΊΊς καl &ναγραφεiJς τι7Jν Κυκλάδων ν1Ίσω'\' 7 r:αί 
1;;rλος, Η~ 12G~3, «Λέων ό 'Εσκrι.μμα τισrι ένο; U.ναγραφεΊJς ~Ρόδου ·καl τ άι ν 
;;1 

1 Δ α'\' ι 1Ί λ ίεcομοι•c'ιzου καi Γ ι1 η y ορίου ίfροδιακόι·ου, Γ~·r,)γρωιiα 

"\'f.αηερικΊ], (έ.ν Βιένι•υ, 17ω), τόμ. Α', σF.λ. 281. Πρβλ. Π. Γ. Ζ f. v λ :i ,. τ. ο υ, 

- 'Ένil' Δ.Υωτ., σελ. 7. Κ. Ά μ ά '\'τ ο υ, Τρίνασος-ΛωδFκάνησος, "1<./.ληι·ι.κά, Η'ψ· 

7 (ID3J), σελ. 275 276. 
:ι Λl ε λ ε τ [ο υ, Γεωγραφία :ταλαιιJ. και 1·fα, (fν ΒF-ϊ'ετίq., 1807), τόμ Γ, 

σελ. 5-6. Πρβλ. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ν, ΑfΗόiΙΙ. Κ. 'Άμα"\' τ ο ν, Alnόit-t. 

3 Βλ. Π. Ζ ε ρ λ έ ν t ο υ, Α1Ίτ;ό'δι, σελ. 7-8. 

4 Παρό. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ ΊJ, ΑUτό{}ι, σελ. 7, καί Κ. Ά μ r.ί. "\'τ ι:ρ, σελ. 2ί5 

δ ΙΙ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, ΑUτό-&ι. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Byz. Zeitschrift, τόμ. -30, 
πελ. 244. 

6 Μ ί k 1 ο~ i c h- Μ ίί l Ι e r. Acta et Diploιnata graeca, τόμ. 6, σελ. 22. 
1 Α l•τό-D-ι, c-ελ. 55-57. 
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περί α1Jη'1γ καl nίJ'\' Κ υκλ(Ζδων ,., · 1 cl" δ · 'ψιων» . u :;τuρα ειγματα τυ.ίiτα 

σποραδικrί, γενικc!)ς δf: ;τυ.ρατηροi:Ίμεν δτι, ciντi τιtιν ()νοιιriτων 
έπεκράτησεν εν τύ δωικ{ισει τΟ Ονο'μα Αlγα1uν. . 

'Ήδη εν τψ Τι.ζΚtlκψ τοϋ ιJspensky &ναφέρεται {J δρuυ~"ι' 
Α, · !Τ · . , , , αριος 
ιγαtου εΛαγους- uντι τοl1 δοου~"'(f.(Jίου Δωδcχιι"Ι·Ι,~Οι• το' c .. . 

, "' j ι - c:~ • • ) , '' ο ποιον εί~ 
δομεν !Lνημο,•ευομε,•ον ί!πΟ το\) Θεοφι.ίνου- Κατα τU δεί, ε " 

- , , - , , - , ". . τ ρο ν ημισυ 
:ο~ ,Θ u:ιoJ\•o; ~ο Αιγο:ιον ::τgωιzγ}η εi; 1Ί'έμα, τοί:) όποίου ;τροί'στατο ό 
αν-&υ~uτο~ πa~ρtκ~ο; κω. στρατηγός λlγυίου πεί .. ιiγο·ι•ς, περιλαμβανόμε-~ 
νος τuσον εν τφ ΚΛητοροι,ογίψ του Φιλο1'tέου 3 Οσον ιωι fν nJJ 'Γ , ' 

· Β 1 · ,4 e • ακτικω 
του enesc 1ev1c .. Ο Κω\'σταντlνοr ό Ποr'ψl"JΟ~ιέννι]το- (lleo'ι '} · • ' ν • ~ '- . ..., ι ~ '=' ι.-,.. '\ εματων 
ταμ, Ι , σεΛ. -±:), Bonn) γράφει σχετικίδ; τ<i έ'ςή;: «προσf~)Κε~ωνται δε' -' 

- - ', , , , . τφ 
στρατηγφ του ~'\.Lγαιοu πεΛrι.γους αL τε Κυκλάδες νfισοι καλο·ύιιε"ι , • 

- Σ 'δ τ I " • :ι:ι και 
των πορr~ ων, ων ;ι:ροεχοuσιν η τε Ι\Ιιτυλ{ιν-η κιχi Χίο; και αlΙηΊ 11 Λη-
μνος~. · 

ΤU.ς πενιzρU.ς ταιJτας τr'δν πηγ(ί}ν π λ ηροφορίας σΊψπλ ηρι{πο-υν επωφ -
λιΟς τιl δημοσιευ{}έντα πολυτιιl.()τατα σιnρrι.~'ιστικιl ιιv 111 ιt-·-ιιι 'L'x. • ε 

• i' ι , . , τουτων 

&νιιrρέρονcαι εΙς δρουγγιφίους: 5 , . 

1) ~'lολυβδόβουλλον τού Θ' αlι'Ονος: «θεοτcJκε βο1Ηtει nQ σ!:Q δού
:·~ Νι~ητrz. ,β(α~~λικQ)) ~πα{}(~_.tρ~ft-J}, δρο~γγα[ρ](ίφ) ΑΙγέου ΙΙε[λcίγους]»~. 
Γ ο. μοΛ~βδ~βο,uΛΛον τουτο, εκΟο·ι}εγ το πριΟτον ·δπΟ τοί1 'Αντωνίου 
λ!ηΛιαρ,ακηο, απεδό{}η ύπΟ το\1 fκ06του El; τι'ιν δρουγγάριον τοί, πλο'ι'μου, 
τον ναυαρχον δηλαδ1:1, Νικ1]τr-ιν, ό δποlος μετέσχε τfις U.τυzοί'ς κατrλ tιJ)ν 
Άρά~iων τfις Σικελία:; εκuτς.Ηηείας τοϋ Ετους 96ϋ καi δ Uπoloc γενιί _ 

~ '/ " , _, με 
~ιος αι~μα ,~τος,, εγρα_Ψεν εν Λ'lεzεδίq. (1\Iahdia) τJϊς Τύνιδος τ6ν f.ν τfi 

Ε-&νικη ΒιβJ..ιο·ι~1ΙΚ11 των Παρισίων d.ποκείμενΟ\' ιω:Jδικα τΟΥ περιέχοντ.α 
δμιλίας Βασιλείου τοϊΙ iνfεγιiλοι~, Γοηγορίου το·ίi Νυ.ζι(J.νζηyο[Ι και "Ιωάννου 
τού Χρυσοστόμου. ~b;ν τιρ σχετικψ Ι:iιβλιογραφικu) σ·Jιμεω)μΗτι λέγετciι; 

1 ΑUτό{!ι, σΡλ. 211-:ΖΗ;, :!17~219. 
2 F U s p e η s k ν ' Ι ι·· - ' !( · · _, εν zYes ι μ του Η' ωνπτcιντινου:τόλι:ι 'Γωσπικοίϊ Ά )" 

. , "] ' ' l 
χαιοι,οyικου νστιcουτοu, το μ. ;) (JSBΉ), tίελ. 12U. ν. Ι3 e 11 e s c lι e y ί c' Πie IJy. 

zantinίι;c!ιen Ranglίsten, B,;.·zantini~·ch-Nenuriechische jahrbίicheΓ, τUμ.· IJ (lfJ:dϋ), 
σελ. I 29. 

3
] R. Β t1 r γ, The lωperial Adιnini~trati\'e S}·stenι, σελ. 1-17. 

4. V. Β e η es c h e Υ ίc', Λ6rδ{!ι, σι'λ. 1:::!~. 

, 
5 Π,εοi. τcΟ.ν δρουγγαρίιοϊ' βλ. Ί. Κ ο υ λ α κ ~ φ σ κ η, Δρο\,γγος καΙ δρουγ-

γ~ριος, εν Βυζαϊ•rινοϊς Χρονικοις τijς Πεrρου;τόλfως. τόμ. ~) (1902), σελ. 1'---30 

(('~Jσσ.), Ε. S t ~ i η, l.Ί~teJ·~ιιnclJHngeιι znr spiitbγzantinischen νeΓfassl1ngs·ηnd 
\V:rts.c~afι.sgeschιchte, 1\tιtteιlnngen zιιr o~Hηanischen Gesclιichte, τόμ. 2 (1Η26), 
σει.: :J6-57. Η ~nt ~η, Lexiqne explicatif dn Recneil des inscriptioηs grecques 
chret1ennes d'Asιe M1neιπe. B_γzantion~ τόμ. 4 (1!127~1928), σι.::λ. 'ί!)~SU. 

5 Ά Μ ' ' ν t. η Λ ι α ρ α κ η, Μολuβδόβουλλον Χικ1μα, βασιλιr.οiJ σπαttα~ίοv 

Περί. της διοικητ:ικηζ διαιρέσεως f.γ τφ Βυζαντιyψ Κράτει. 251 

c".Εγράφη 1<;1 παρούσα βίβλος οiκείq χειρL Νικ1Ίτα α' σπU:&αρ(ίου) καi. γε

γονότος δρουγγαρίου τού πλο'Cμου ... ». 'Αλλ' f'Ος. δρ{}ώς παρέηlρησεν ό 

r.. Κ. Κωνστα.ντόπουλος \ οUτε ot τίτλοι τ(;ηι δύο προσό):των ταυτίζονται 

oVtε τα τεχνιχα γνωρίσματα τού μολυβδοβούλλου επιτρέπουν νlι &ποδώ

σωμεν α.UτΟ εlς τΟν Ι' αiίδνα. Εtς ταi,τα προσ{}έτομεν δτιι δ)ς συνάγεται 

εκ των άνωτέρω μνημονευ{}εισών πηγών, τclς όποίας ό κ. Κωνσταντό

;τουλος δΕ:ν εlχεν ύπ' Όψιν, κατU τΟ δεύτερον 11μισυ του Ι' α.Lώνος 1l πε

ριφέρεια του Αlγαίου διφκείτο ·ύπΟ στρατηγού 2, olJχL δΕ ί!πΟ δρουγγα

Qίου. :Μετα πλε(ονος έπομένως πι{}ανότητος δ διαπρεπi]ς "Έλλην '\•ομι

σιιατολόγος προσέγραψε τΟ 1lμέτερον μολυβδόβουλλον εiς τΟν κατα Θ' 

αi(i:ινα &κμt:iσαντα ναύαρχον Νικιlταν 'Ωορύφαν 3 • 

2) Μολυ[Jδόβουλλον του Θ' α!ώνος: "Θεοτόκε βο1]%ει τφ σψ δούλφ 
'Ιωάννυ β(ασΙλικψ) α' σπ(α%αρίφ) κ(αl) δρουγ(γαρίφ) τ(ο;:.) Αiγέ(ου) Πε

λάγους» -1. 

3) 'Έτερον μολυβδόβουλλον τού α1Jτού αlώνος: «Ίωα1lνφ !='Ιωάν

νη] β(ασιλιχψ) σπα%(αρίφ) κ(αL) δρουγγ(αρίφ) του Α!γ(αίου)Πελ(άγους)> 5 • 

4) Μολυβδόβουλλο-ν dνfιχον πι{}αν(Ος εLς τΟν α.UτΟν αLίtJνα: «Θεο

τόκε βο1]1~ει τψ σψ δούλφ .... β(ασιλικψ) σπ(α%αρ(φ) κ(αl) δρουγ(γαρίφ) 

τ(ού} Α!γέ(ου) Πελ(άγους)> 6 , 

Εlς στρατηγοlJς τού Α!.γαίου Πελάγους άναφέρονται: 

1) Μολυβδόβουλλον του Ι' αiώνος: «Κ(ύρι)ε βο1'1'~ει τψ σψ δούλ(φ) 

. καt δρουγγαρίου Αlγαίου Πελάγους, 6ν Διεft1οεϊ Έφημερίδι Νομισματικijς Άρχαιο~ 

(:~ογίας, τόμ. 1 {1898), σελ. 443-450. Πρβλ. Κ. Κ ω '\' σ τ α '\' τ ο π ο ύ λ ο υ, Ευ-, 
~:,'~αντιακό. Μολυ,:δόβουλλα, σελ. 29. 
(f 1 Κ. Κ ω'\' σ τ α ν τ οπού λ ο υ, ΊΙ σφραγiς τοϋ ϊ'αυάρχου :Νικ{μα Ώορύ-
\:.fφα, 'Ημερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος, 1925, σελ. 439 κέ. 

2 Οι'ιχl Ορ{Μ ε!ναι τό. ύπΟ τοϋ κ. Κ ω Ι' σ τ αν τ οπού λ ο υ, Αύτό1}ι, σελ. 
445, γραφόμενα, δτι: «έν δσφ έπεκρέματο ό εκ των Άράβων κtνδυ,•ος, αί ηϊσοι 

ι:οϋ Αtγαίοu διετέλου'\' ύπΟ '\'αύαρχον, δταν δ' ό κίνδυνος 6κεl\•ος έ'ξι.::μηδενίσ{Ιη 

κατιl τi11' Ι' §_ΚfΗΟϊ'ταει:ηρίδα διci τ1]ς &ναΧηΊσεως της νΎΊσου ύπΟ ~oi) ΝιΊ·::ηφόρου 
Φωκά, 6.'\'ετέ-Ι}η ή διοίΥ.ησις τοί.i 1}έματος εl.ς στρατηγΟν κατ&. τi]Ι' κανονικ1)ν διοι

κητικΊΊ'\' ίεραρχίαν ..• ». Ώς d.'\•ωτέρω ε\'δομεν, 1] περιφέρεια του Α!.γαίου Πελά· 

γους προfιχ{}η είς {}έμα πολύ ένωρίι:ερον, '\'Ομ(ζομεν δ' d.ντι-/}έτως δτι ό δ.ραβικ()ς 

άκριβως κίνδuνος ύπηγόρευσε' ηlν δι~ικητικηϊ' ταύtηϊ' μεταβολr']'\'. 
.S Κ. Κ ω Ι' σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, ΑUτόitι, σελ. 445 κέ. 
4. G. S c h 1 u m b e r g e r, Sίgίllographie de l'Empire byza.ntin, σελ. 193. 
δ Αύτό-&ι, σaλ. 194. 
6 Αύtόit'ι, σελ. 195. 

~ΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτιΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"'Ετο;; l.Z' 17 
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Στυλιαν(ψ) β(ασιλικψ) α' σπα1}(αρίφ) κ'.αί) στρατ(ηγψ) τσϋ Αίγαίου Πε
λάγ(ους)» 1, 

2) Μολυβδόβουλλον τοϋ Ι' αιωνος: « ... β(ασιλικψ) σπα&αρσκα1,_ 
δ(ι)δ(άτφ) κ(αί) στρατηγ(ψ) Αίγ(αίου) Πελάγ(ους)> '. 

3) Μολυβδόβουλλον του Ι' αίώνος: •lt Κύριε βο1\&]ει τψ σψ δούλ(u)) 
Λέοντ(ι) β(ασιλικq1) σπα&(αρίφ) κ(αί) στρατηγ(ψ) τ(οϋ) 'Εγγέου Πελ[ά
γ](ουψ '. 

ΕLς δοiiκα κιιL Πρα( τωρα του ΑΙγαίου αναφέρεται μολυβδόβουλλον 

τοϋ ΙΑ'-ΙΒ' αΙwνος: «Κ(ύρι)ε β(ο{ι)&(ει) Νικηφόρφ [(πρωτο)προέ]δρφ 
βε[στάρχ(η} δ]ουκl [καi] πραίτ[ω]ρ(ι) του ΑΕγαίου τψ Βατάτ(ζη)> '· 

Εlς Ciλλους τέλος, λ ει τουργοUς αναφέρονται : 

1) Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' αίwνος: «Κύριε βοΊ'ι&ει τψ σ ψ δούλφ 
Χριστοφόρφ β(ασιλικψ) βεστίτορ(ι) κ(αi) &ναγραφ(εί) IBNIC> (=Δωδεκα
ηlσου) 5. ~Ως και άνωτέρω fλέχ~η, ή ανάγνωσις τοϋ μολυβδοβούλλου τού
τΌυ άμφισβήτείται. 

2) Μολυβδόβbυλλον τοϋ Ι' αΕωνος: «f Κ(ύρι)ε β( ω])&( ει) Όρέστ(η) 

σπα&αρ(ο)κανδ(ι)δ(άτφ) κ(αt} χ(αρ)του(λαρίφ) τού 'Εγέου Πελάγου( ς)»'· 

3) Μολυβδόβουλλον Ι-1'-Θ' αίώνος: «θ('ε)οτόκ(ε) βο1]&(ει) ΙtJ Μι

[χα[J\λ β(ασιλικψ) στρά(τορι) (καl) χαρτ(ουλαρίφ) του Αtγ(αίου) Πελά
γ(ους)» 7 • 

4) Μολυβδάβσυλλοv ΙΑ'-ΙΒ' α[ιuνος: « •.• α' σπα&(αρίφ) l.πi τ(οϊi) 

Χρ(υσο)τρι[κλ](ίνσυ) (κρι]τ(ϋ) tπi τ(συ) Ίππσδρ(όμου) κ(αl) τ(oii) Αt
γ(αίου) Πελ(άγους)> 8 • 

1 Αύτό-&ι, σελ. 194. 
2 ΑUτό-&ι, σελ. 195. 
8 G. S c h Ι ιι m b e r g e r, M6langes d'archeolog.ίe bγzantίne, Α' (Παρίσιοι, 

1895), σελ. 225-226. Κ. Κ ω ν σ τ α γ τ ο π ο ύ λ ο υ, ΒυζαντιακCt Μολυβδό~ουλ~ 
λα, σελ. 29. 

4 Β. Α. Ρ a n t c h e η k ο, Katalog Molybdovullov, F_y Izvestija τοϋ f:ν Κω'\'~ 

σταντινουπόλει 'Ρωσσικου Άρχαιολογικοϊi 'Ινστιτούτου, τόμ. 9 (1904)1 σελ. 376. 
5 G. S c h t u m b e r g e r, Sigitlographie de IΈmpire b}'Zantin, σελ. 194. 
6 Αύτό-&ι. 
7 ν. L a u r e n t, Sceaux b:γzantins inιMίts, Byz. Zeitschrift, τόμ. 33 (1933)1 

σελ. 3~8. 

~ G. S c h 1 u m b e r g e r, σελ. 194. ΠρΟς ι'iδηλον «κριη)Υ ΑLγαίου» d.πευR 

1tύνονται Επιστολαt Μιχω)λ τοϋ Ψελλοίi παρδ. Κ. Σ ά tl' q.,- Μεσαι-ωνικ1Ί Βιβ(,ιοttή~ 
κη, τόμ. 5, σελ. 297 καί 838. 

Περί τής δωικητικfjς διαιρέσεως έν τφ Βυζα'\'tι'\'<i> Κράτει. 259 

5) Μολυβδόβουλλον Ι'- ΙΑ' α[ώνος: " ... [β]εστά[ρ]χ(η) καl κριτ(i'i) 

r[οϋ] < Αtγαί >ου Πελάγου[ ς] τ ψ Σκλη[ρ]ψ» 1. 

6) Μολυβδόβουλλον dχρόνιστον φέρον ι::1~}ν Εμμετρον Επιγραφ1]ν: 

cΠαύλου σφραγLς κρίνοντ[ο]ς Αlγαίον πλόον>> 2
• 

κς'} Mitilinim. Chios. Somos. Rodos. Kos. Strovilos. 

tO Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέvνητος Qητc'Ος μαρτυρεί 3 δτι εκ τc'Ον 

νJlσων τούτων ή ΜυτιλΊ~ινη καl η Χίος, c~Jς καi η Λfιμνος, &νfίκον εLς τΟ 

{}-έμα Αlγαίου ΙΙελά·γους. 'Εν τούτοις σφραγιστικιl μνημεία παρέι:ουν 

περt τfις Χίου Lδιαιτέρως διαφόρους πληροφορίας. 

Και πρώιον, μολυβδόβουλλον του Ηf-Θ' αlώνος, εκδο·θ·Εν ύπΟ τού 

Pantchenko '\ μνημονεύει και ν Ον διοικηηlν Σάμου και Χίου : «Κύριε 
βοή&ει τψ σψ δούλφ Νικολ[d.]φ διοικ(ητij) Σάμου (καl) τ(ij)ς Χίου». 'Ε· 

Πt1tΟλαίως ΚQί'VWV τιi Πράγματα, {}(ι Ύιδύνατό τις V(J. συναγάγtι εκ τoiJ 

μνημείου τούτου δτι, εν δεδομένη στιγμίί, κατU: τΟν Θ; αlώνα, αί νfισοι 

Σάμος καi Χίος συν-1lφiJησαν διοικητικ6)ς. Έπιμελεστέρα δμως μελέτη 

toίi μολυβδοβούλλου καt ϊδιαιτέρως της εlδικης σημασίας του τίτλου του 

δωικητου επιτρέπει να &χ-&ώμεν είς διαφορετικd συμπεράσματα. 

tO βασιλικΟς λειτουργΟς ό δηλούμενος δια του δνόματος του διuικη

τού 11σκει κα{}"llκοντα· tελείως Ciσχετα 1tρΟς τα κα-&1lκοντα, τα όποια 

&.σκεΤ δ δια tου α1Jτου όνόματος Εν τfi παρ' 1lμίν δργανfΔσει δηλούμενος 

κραηκΟς ύπάλληλος. <Ο βυζαντινΟς διοικηηlς 1lσκει εξουσίαν κα-θ-αρώς 

οίκονομικ1)ν. Έν τφ ΚλητΟρολοyίφ το1) Φιλο{tέου 5 κατέχει ηlν ενάτην 

-3-έ),ιν μεtαξU τών ύπαλλ1ν·.ων τών ύποτεταγμένων είς τΟν λογο-&έτην 

το~/\ιενικοϋ. Την εϊδικ'ί)ν ταύτην σημασίαν τοϋ Ονόματος κα-&ορίζουν, με
τα1:;: .. b τών &λλων, τα εU-&·Uς καtωτέρω παρατι1.Ί-έμενα χωρία. <Ο χρονο
γρ(!.;~ος Θεοφciνης 6 διηγείται δτι ό αυτοκρcίτωρ Λέων ό Γ' ό "'Ισαυρος 
«LδCnι τα τείχη rfις πόλεως πτωitέντα διελάλησε τcJ) λαφ λέγων, δη iJμείς 

1 Κ. Κ ω Υ σ τ α'\' τ ο π ο ύ λ ο υ, Βυζαyτιακ''ι Μ{)λυβδόβουλλα, σελ. 288. 
2 G. S c h l u 111 b e r g~e r, Sigillogι·aphie de l'Eιnp-ire byzaηtin, σελ. Ιθr). 

Πρβλ. ν. L a u r e n t, J..,es bιιlles tnetriqιιes dans la Sigillographie b)·za11tine, ΊΩ.· 

λη'\•ικr.ί, τόμ. 5 (1932), σελ. 161. 
8 Περl -&εμάτω'\', τόμ. Γ' {Bonn), σελ. 43. 
,ι, Β. Α. Ρ a n t c h e n k ο, εν Izvestija τοίi εν Κω'\•στα'\'tL'\'Ουπόλει 'Ρωσσι· 

κοϋ Άρχαιολογικοϋ 'Ινστιτούτου, τόμ. 13 (1908), σελ. 131. 
5 J. Β. Β u r y, Ί'he Imperial Admίnίstrative System in the ninth Century~ 

σελ. 140. 
Ο Θ ε: ο φ ά ν η ς, τόμ. Α~ σελ. 412·(de Boor). 
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ουκ ευπορείτε κτ:ίσαι τα τείχη, .αλλ' ΊΊμεί:ς προσετάξαμεν τοίς 01()\y'""~

καi dπαιτοϋσιν εlς tΟ-ν κανόνα κατCι όλοκοτtί:νιν μιλιαρίσιν καt λαμβάνει 
αύτΟ ή βασιλεία καt κτίζει τlι τείχη». Σημανtικώτερον είναι τΟ χωρί~ν

τής βlης Νεαρdς τoli Λέοντος του Σοφού: ~ ... τους επL συλλογ1)ν 
δημοσίων φόρων καiJισταμένους (διοικητΟ:.ς δ' α·UτοiJς 1) συν1)-&ως Ομιλία

καλεΊ: ν οίδε) ... » 1. 'Η το, λοιπόν, ό διοικητης Cιν(JΗερος επόπτης 

δημοσίων φόρων. 

ΜετU. τCις διευκριν1)σεις ταύτας, επανερχόμενοι εtς τΟ &.πασχολοϊιν 

ήμa.ς μολυβδόβουλλον, δυνάμε-&α νCι Uπο{}έσωμεν Οτι αί νήσοι Σάμος και 

Χίος έτάχ-&ησαν, κατα τΟν Θ' αlίδνα, VπΟ τΟν αUτΟν οϊκονομικΟν επό

πτη-ν. CH οlκονομικΎι δμως διοίκησις δεν η το αναγκαστικώς πάντοτε &.ν-:

τίστΌιχος τής στρατιωτικfις και πολιτικής, Lδίq δΕ προκειμένου περL τών 

ηlσων, δπου αί ναυτικαι &νάγκαι Ερρύ{}μιζον έκάστοτε η)ν σημασίαν 

καt η)ν Εκτασιv τό:1ν πολιτικών και στρατιωτικ(Όν περιφερειών. tΕπομέ

νως ή μαρτυρία τοϋ σφραγιστικού μνημε(Ο'υ οΊJδόλως &ναγκάζει ήμάς νd 

δεχ&ώμεν δτι αt δύο νήσοι &.πετέλεσαν κοιν1)ν διοικητικΊ)ν περιφέρειαν, 

'Αφ' έτέρου μολυβδόβουλλον τo-lJ Η' η Θ' αlώνος αναφέρει Γεώρ

γιόν τινα βασιλικΌν κουράτωρα και Ο:ρχοντα Χίου 2
, Ετερον dvfίκεv "έίς 

τΟν διοικητ1yν τfις ν1Ίσου Δίιχα1lλ 8
. Σημαντικωτάτη Ομως πασά)ν είναι Ίl 

έν τfι συλλογίi Schlumberger &ποκειμένη σφραγiς τού l' 1-] ΙΑ' αlώνος, 

Ι!χουσα οϋτω: «θ(εοτό)κε β(οή-&ει) τψ σψ δούλ(φ) Λέοντι σπα-&α

(ρίφ) ταγματοφύλακ{ι) κ(α() στρατηγ(ψ) Χίου τ[φ Κ]υπαρικ(ιώτn)> <. 
ΠρΟς τ1)ν πληροφορίαν ταύτην τοίi μολυβδοβούλλου συμφωνεί καt ό 

Σκυλίτζης-Κεδρηνός 5, κα,~' δ ν στρατηγών Χίου, τ ψ l02ί, fμο ι\ Βεριβό

ης. 'Εκ τών Qητών tούτων μαρτυριών &cl ·ι')δύνατό τις νd συμπεράνη δτι. 

η Χίος απετέλεσε, καtCι rόν Ι'·)\ ΙΑ'αlώνα, ϊδιον itέμα UπΟ στρατηγόν. 

Πι&ανη έν tούτοις φαίνεται 1Ί γνcδμη tοϋ Schlunιbeι-ger 6, κα&'11ν 
1) Χίος διεtέλει πρωτεύουσα τού 1'tέματος ΑΈγα(ου και έπομένως τόσον ό 

ύπΟ το~ μολυβδοβο{Ιλλου αναφερόμενος Λέων ο Κυ:π:ιι.ρικιόΗης δσον και 

1 Ζ a c h a r i ii ν ο n L i n g e n t h a l, Jus Graecoromanum, Εκ δ. '1. καί 

Π. Ζ έπο υ, τόμ. Α', σελ. 1!32. Περl τών διοικιμίϊ:ιν έν τφ ΒυζαντινΟ) κράτει, Βλ. 
κυρ'ίως F. D Ο Ι g e r, Beitriige zur Geschichte der byzantinischen Finanzvenνal

tung, σελ. 70 κέ. 
2 G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigitlographίe de lΈmpire l)}'zantin, σελ. 196. 
s Αυτό1}ι. Πρβλ. Κ. Κ ω" σ τ α'\' τ οπού λ ο υ, Είς διοικηη]ς Χίου τής 

ένδεκάτης έκατο'\'tαετηρίδος, Χιακd ΧροΎικά, τόμ. 3 (1917), σελ. 120-125. 
4 G. s c h 1 u m b e r g e r, Αύτό1}ι. 
ΙS Α'ύτό1}ι. 

• 'Σ κ v λ ί τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. !84, Bonn. 

Χερl. της διοικητικης διαιρέσεως f\· τ0 Βυζα·ντι'\•c'fι Κράτει, 261 

ό ·ύπΟ tού Σκυλίτζη-Κεδρηνου μνημονευόμενος Βεριβόης ·Υισαν σtρατηγοi 

δλοιΩ, ιlρου του 1.'tέματος, εκ τilς κυριωτάτης τών ν1lσων λαβόντος η) ν 

έπ:ωνυμίαν. 

"Η νfισος Σάμος &πετέλεσεν 'ίδιον ,'tέμα. 'Ενφ τΟ ΤακτικΟν τοίi Us
pensky ο1Jδόλως &ναφέρει nlν διοικητικ-1)ν τ.αύτην περιφέρειαν, τΟ Κλη
τορολόγιον του Φιλοftέου 1 καi ίΟ ΤακτιΙ'.Ον τού Beneschevic'2 Ομιλούν 

11δη περι τού &.ν-&υπάτου πατρικίου καi στρατηγού Σάμου. ·ο Πορφυρο
γέννηrος (Περl -&εμάτων, τόμ. Γ , σελ. 41) παρέχει λεπτομερεστέρας εL

δ{1σεις: (δτε ούν, λέγει, Εγένετο Ο μερισμΟς τίϊJν {}εμάτων, δια τΟ είναι 
έ:πιφανεστάτηv t1~jν νήσον, μηίρόπολιν α1Jτην και &ρχ1)ν τού {}έματος tών 

πλω'ίζομένων τε1'tείκασιν· 1l γ('ι.ρ μεσόγειος καl η καταντικρV Cίκρα της 

Σάμου, αlΊτι] τs Ίl 'Έφεσος καi Μαγνησία κu.l. Τράλλεις, 11 τε 1\'lύρινα και 
1'Ί Τέως καL 1l Λέβεδος,καi Ε ω; 'Ατραμυττίου, τlι ϋ.νω κα'ι πρόσγειυ. τψ -rών 

Θοq;κησίων στρατηγφ Ί)γουν τφ Ίlγουμένφ του Lπ:πικου ηίγματος εκε(νφ 

εκ ... ληροδοτΊ1Ί9-ησαν. διήρητο δf tO {}έμα τfις Σάμου εΙς τούρμας δύο, μίαν 
ιιΕν τΊlν 'Εφέσιον, δευτέραν δΕ tΊ)ν ΆτραμυτtηνΊlν. ό δΕ στρατηγΟς του 

~έιιαtος αυιην Ελαχε Σμύρνα ν την πόλιν πραιτ(_6ριον» ~-
. AL εLς ημcϊς γνωσταl μνείαι τοϋ &έματος και τών στρατηγών Σάμου 

Εν φιλολογικαίς πηγαίς είναι αί dκΜ.ου-&οι: 

1) !lαριΧ Σκυλίrζη-Κεδρηνι~ (τόμ. Β', σελ. 253, Bonn): «επολιορκ{Ι
{}η δΕ και ύπΟ τ{δν Σαρακηνών Ίl Σάμος, συμπαραληφ,'tέντος κα'ι tού 

στρατηγούντος Εν αVτιl Κωνστανtίνου πατρικίου του Πασ::π:αλά». "Η πο

λιορκία αϋτη τf\ς Σάμου Εγένετο tQ> '899. 
2) 'Εκ. τct'Jν Επιφαν&ν στρατηγών τής Σciμου ύπi]ρξεν ό μ'ετέπει τα 

αυτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου ~ΡωμανΟς ό Λακαπηνός, στρα-cηγ1lσας Ολίγον 

\:,;,j 
Ν 
i} 1 J. Β. Β u r y 1 The Iιnperial Adιnίnistrative Sγgtem in the ninth Centnrγ, 

~~λ. 117. 'Ο Β ιι r y, Α History of the Rastern Roιuan Empire, σελ. 230, σημ 5. 
σr,μειο)νει Οτι τΟ -&έμα της Σάμου ίδρύ{}·η μετ&. τους χρό·\'ους της εξ 'Αμ_ορίου δυ· 

''aστείας (820-867), δ δε Η. G e Ι z e r, υie Genesis der byz. Themenverfassung, 
-fελ. 127, ανάγει την 'ί.δρυσιν αύtοi1 εtς τοlις χρόνους ΛέοΎtΟς του Σοφού. 

2 V. Β e n e s c h e v i c', Dίe Byz. Ranglisten~ εν Byzantίuisch-Neugrίechi

sche Jahrbiicher, τόμ. 5, σελ. 122-123. 
S Ό αUτΟς Εν τοιίωις συγγραφεUς (Αύτόitι, σελ. 24) συνάπτει τ1)ν 'Έφεσο'\' 

καl τΊlν Σμύρνην πρΟς τΟ 1}έμ .. α τών Θρq.κησ(ων. Περl της ίστορίας καl τών μνη

μεLωΎ τfj; νήσου κατ<i τους πρωιμου; χρισtια'\'tΚοlις Καl βυζαη:ι'\'b\.1 ς χρόγους, 

βλ. Α. Μ. S c h n e i d e r, Samos in frίihchri~tlicher und byzantίnischer Zeit, Ε'\• 

Mitteilungen des deιιtschen ArchS.ologischen Institιιts. Atrιenische Α bteίlung, τόμ. 
54 (1929), σελ. 97-141. 
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πρΟ του 11ανάτου Λέοντος του Σοφοii, tQ) 9ιιι. 
3) ς0 Α. Μ. Schneider d.ναφέρει Πακουριανόν τι να πατρίκισν στ 

, , , , , , , Qα-
τηγον ακμασαντα κατα την Ι εκατονταετηρίδα 2. 

cl) Ό στρατηγός Σάμου Βασίλειος ό 'λργυρός aπεστάλ11 ηΌ 1010 , 
'Ι " , c _ , _ " , εις 
ται.ιανι ομου με τα του στρατηγοίi Κεφαλληνίας του Κοντολέuντος . δ ' 
, ,, , , , , , ια 

να καταστειΛουy την αποσtασιαν της Βαρεως 3. 

5) ΊΊ!> 102:1, &ναφέρεται στρατηγος Σάμου ό Δαβlδ δ &πο' Αχριδών, 
6) ΚατU. τΟv Σκυλίτζην-Κεδρηνθν 5, ό στρατηγΟς Σάμου Γε~ργιο ; 

Θ δ ' ς 0 
εο ωροκανος συνεπλάκη, τQ) 1207, μετιl στόλου 'Αγαρηνών καi δτρε~ 

ψεν αUτΟν εlς φυγ1lν. 

7) Κατα τα δτη 1087-1089, πσv·ίστατο τοϋ -&έματος ό στρατηγQ--
καt προνοητ1)ς Σάμου ΚUστά1~ω; ό Χαρσιανίτης 6. :. 

Σφραγιστικα μνημεϊα &vαφερόμεvα εiς τΟ 1tέμα τfις Σάμου γvωρ(
ζομεν τα έξης : 

1) Μολυβδόβουλλον τoii Θ' α[cονος: 'Κ(ύρι)ε βο1]1~(ει) τψ σ ψ δούλlφ) 
Κωνσταντίν(φ) β(ασιλικψ) α' σπα1t(αρίφ) κ(αl) στρατιγο Σάμου>'· 'Ο 
~ω-dtnιann, ό Οποίος πρcϊ:iτος έζέδωκε τΟ μολυ[:Ιδόβουλλον, ταυτίζει τον· 
ενταύ-&α &ναφερόμενον στρατηγΟν μετU. του Κωνσταντίνου τοϋ Πασπα
λϋ., ό όποίο; έστρατ·Jlγει έv τιl νtlσ(lί, δτε αϋτη, tQ> 88~1, Επολιορκ 1lιtη ύπΟ 
τών Σαρακηνών 8 , 

2) Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ'-Ι' α!ώνος: <Κ(ύρι)ε βο1]1iει τψ σώ δού
λ(~) Θεο[γ]νόστ(φ) [β](ασιλιχψ) α' σπα1~(αρίφ) [καl] στρατη[γ]φ' τ(ijς) 
Σαμου» 9. 

3) Μολυβδόβουλλον Ι'-ΙΑ' αlώνος: <Θ(εοτό)κε βο 1]1t(ει) τψ σψ 

1 Τα μετό. τΟ'\' Θεοφά·νη, σελ. 377 (Bonn) Σ υ μ ε ω ν ό Μ ά γ ι σ τ ρ 0 Α' '{} ') ,.., 1- S t . ς, 
υτο ι, σε'" f α. · R u n c 1 1ll a n, The Emperor Romanus Lecapenus and his 

Reign, σελ. 63. 
2 Α. Μ. S c h η e i d e r, 'Έν'ΙJ' ciνωτ.: σελ. 104. 
3 Σ κ υ λ ί τ ζ η ς- Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 457. Πρβλ. Λ. Μ. s c h n e i

d e r, ΑUτό-&ι. 

~ Σ κ υ λ ί τ ζ η .; - Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 479. S c h n e i d e r Αύ· 
τό{}ι. ' 

5 Σ κ υ λ ί ι: ζ η ς· Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β'. σελ. 484. S c h n e i d e r Αύ-
τό-&ι. ' ' 

15 Μ i k 1 ο s i c h καi Μ ίi 1 l e r: Acta et Dίplomata graeca. τόμ. 6, σελ. 34 
και 41. -

1 
G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigillographie de l'Empire byzantin, σελ. 257. 

8 Βλ. άνοηέρω. 
9 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Β-υ~αντιακα Μολυβδόβουλλα, σελ. 32. 
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δούλφ Κων(σταντίνφ) μαγ(στρφ κ(αl) στρατηγ(Qi) τijς Σάμου τιj1 'Αργυ

ρ(ο)πι!Jλφ» 1 • 

'Η 'Ρόδος, i/1ς aλλωστε ή Κώς καl ή Στρόβιλος 2 , ~π1]γοντο ε!ς το 

{}έμα τών Κιβυρραιωτών : «11 δΕ cΡόδος 11 ν-Ίiσος, λέγει δ Πορφυρογέννη

το; (Περl 1tεμάτων, σελ 3R-39), μέση μiον κείται του 1tέματος (τών Κι
βυρραιωτών), άποβλέπει δΕ πρΟς βορράν τε καt νότον, δελτωτiι τΟ σχfί

Ι'α, nlν δΕ γραμμiιν τρίγωνος». Έκ τών σφραγιστικίδν μνημείων &ναφέ

ρομεν εvταϋ&α μολυβδόβουλλον του Ι'-ΙΑ' αίώνος Εχον οϋτω: «Κ(ύρι)ε 

βοr}1iη τoii δούλου τoii Θεοίi Σοφρονείο βασηλικο κ(αν)τ(ι)δ(ά)τ(φ) κε 

liρχον( τι) 'Ρόδου" '. 
CH νησος Κώς φαίνεται, δτι κατα τοUς χρόνους τών εναντίον τών 

'.-\ράβων &γιόνων, Ελαβεν Lδιαιτέραν σημασίαν, dφοίi μολυβδόβουλλον, 

πρΟ Ολίγων μόλις ετών δημοσιευ-&έν \ ποιείται μνεία-ν δρουγγαρίου τής 

νrισου: «Κ(ύριε) βοι\1t(ει) τφ σψ δούλφ Λέοντι κανδ(ι)δάτου κ(αl) δρουγ

γαρ(ου τf)ς Κά)ου». 'Εν Εtει 1089 μνημονεύεται ό μάγιστρος, μέγας χαρ
τ:ουλάριος καL άναγραφεύς τfiς νήσου Κώ Χριστόφορος ό Κοψηνός 5• 

κζ') Kriti. 

·'Επιστεύετο παλαιότερον 6 δτι ή νfισος Κ-ρ1lτη, παραμε(νασα &πό τoiJ 

Ετους 827 μέχρι τοϋ 961 UπΟ τiιγ άραβικΎιν κυριαρχ(αν, ο1'1δέποτε dπετέ

λεσεν 'ίδιον ~έμα. 'Έγγραφα, επιγραφικα καt σφραγιστικα μνημεία, έκ 

τών ύστέρων γνωσ{}ένταJ &πέδειξ·αν έσφαλμένην ηlν γνώμην ταύtην· 

Πράγματι έν τιρ Τακτικ(ρ του Uspensl.~:Ύ (α' f)μισυ τού Θ' αίώνος) &να

φέρεται με τα τΟν στραtηγΟν Δυρραχίου ό πατρίκιος κ·rι:L στρατηγός ΚρΊl

tης 7 , ένίρ κατωτέρω τΟ αύτΟ κείμενον όμιλεϊ άπλ6Jς περi ι:ϊρχΩ'\'tος ΠρΊi-

ι G. S c h 1 u m b e r g e r, Melanges d'archι!ologie byzantine, Α', σελ. 231-
232. Πρβλ. Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, "Εν-&• dνωτ., σελ. 40. 

s Περt Στροβίλου, yήσου καΙ πόλεως, βλ. Τ a f e 1, Symbolae criticae, Α', 

σελ. 65-66. Εtς τα αύτό-6-ι καταχωριζόμενα χωρία προσ-&έτομεν τΟ άκόλου{}ο'ν, έγ
γράq;ου τοϋ Ε τους 1229 η 1244 : κ •• , κρατοϋ·ντος tO κομμέρκιον τfjς Ά ναίας 1\ 
καl. αlιτας τάς σκάλας τών Παλατίων, τfΊς Στροβήλου, τfΊς Έφέσου ... », Μ i
k t ο s i c h · Μ ίi l l e r, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 183. 

:J G. S c h Ι u m b e r g·e r~ Meta.nges d'archeotogie byzantine, Α', σελ. 207. 
.ι Α. Μ. S c h η e ί d e r, ''Εν-&' ά:νωτ., aελ. 141. 
5 Μ i k t ο s ί c h · Μ ίi 11 e r, Acta et Dίplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 57-59. 
6 G. S c h l u m b e r g e r, Sigillographie de l'Empire byzantin, σελ. 200. 
7 F. U s p e n s k y, εν Izveιιtija. τοϋ εν Κωνσtαντινουπόλει 'Ρωσσικοίi 'Α ρ· 

χαιολογικοϋ 'Ινστιτούτου, τόμ. 3 (1898) σελ. 115. 
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της 1
• "Η παράλληλος μνεία τών δ{1ο τούτων 1.ιrεματικά'}ν άρχόντων παρέ

χει έρμηνευηκάς τινας δυσχερεία;. Ό Bury 2 πιστεύει δτι Ίl παράλληλος 
μνεία Οφείλεται εlς dμέλειαν του συντάξαντος τΟ Τακτικόν, &.χ\tέντος εΊς 
τΟ σφάλμα το:Uτο ·6π0 :ταλαιοτέρων πηγι7η•ι 1:Uς όποίας ε'ίχεν υπ· δψιν, καl 
παρατηρεί: δτι φαίνεται παράδοξος η :τι:ροαγωγ1~1 εlς στρατηγίδα της νJΊ
σου Κρ1lτης, κα{}~ l]ν έπο;ι:fιν αϋτη Ετέλει ·ύπΟ ηΊν &ραβικ1)ν Χυριαρχίαν. 
Διcf. νcl c'iρη δΕ η)ν δυσκοΗαν ταύτην, διατυπcΟνει δύο υπο{}έσεις: α') Οτι 
ή διοιΧηtLΚ1) ΠΕQlψέρεια tfjς μεγιt.f.ΟνΙ]σου ΠΕQLΕλrJ.μβαγε και Cί.λλας ν1lσου,. 
τoii ΑLγαίου καi. Επομένως 6 στ;ρατηγΟς αiJniς Εξηκολού1'tησεν &σκώ~ 
πρrιγματικ1)ν έξουσίαν Επt το1Ι έλευι'tέρου Ενατι:ομε(ναντος τμι]ματος τής 

επαρχίας του, καi β)) Οτι 1) κεντρικΊl κυβέρνησις η)ς Κωνστανtι'\'Ουπόλε~ 
ως, εν συνδuασμίρ πρΟ; ti}ν έκστρατείαν τού Θεοκτ(στοu \8 !3), προσδο
κώσα τιlv Cιvάκtησιν -cii; νι]σοιι, ε'ταξεv αυτην έκ τώv προτέρων ύπΟ 
στρατηγόν. Ό κ. Στ .. Κυριυ.κίδη; :J itεωρεi d.στηρίκτους τιlς dπόψεις τού 
Bury καl τοπο{}ετ:εϊ, κα{}Ο)ς καl rl.vωτ:έρω έλέχ·{tη, τ1Ίν σύνταξιν το\i 
Τακτικού εlς τους πρΟ tού 828 χρόνου;. 

ΠλΎ]ν τοίΙ Τακtικου του υspensky, καl αλλο κεί.μενον παρέχει πλη· 
• ροφορίας περL τής στρατηγίας Κριlτης. Ό &νώνυμος συγγραφεiις του σχε~ 

τικοίί ηι1]ματος τών μετα τΟν Θεοφάνη μαρτυρεί Ότι ό πρωτοσπα{}άρι~ς 
Φωtειν<);, στρατ:ηyΟς ,τηνικαUτα τ6Jν 'Ανατολικών, τα τής Κρ1)tης &παν~ 
τα διοικεί: ν προεβάλετο· ί); f.κείσε παραγF:νόμενος, καl τ6)ν μf:ν γενόμε
νος frεατ1)ς τάη• δΕ καt (1κροαηlς, τρανότερον άνεδίδασκε τΟν Μιχωlλ 
[τΟν Β', 820-829] τιl πραττόμενα καl δύναμίν τι να 1)ξίου Εκπέμπει ν nlν 
έκεΙ{}εν dποσοβΊiσουσαν τους έχι!]ρούς~ 4• 'Αποτυχούσης της εκσtραtε(ας 
τής Κρ1]της, ό ΦωτεινΟς «η)ν της Σικελίας σrρατηγίδα α.U{}ις της Κρ{1της 
&λλάσσεται., 5

• Είναι γνωστΟν δτι ό πρωτοσπα1tάριος ΦωτεινΟς &πεσtάλη 
εΊς tΎιν Σικελία ν τό) 826 6 καi Επομένως 1l έν Κρ1lτυ στρατηγία tου πρέ-

1 Α lιτό{}ι, σελ. 119 

2 J. Β. Β u r Υ~ The Impeι·ial Ad1ninistrative Systen~ in the ninth Century• 
σελ. 13-14. 

s Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζα'\'tι'\•αt Μελέται, σελ. 501. 
~ Τα μετα τΟν Θεοφά,•η, σε.λ. 76. 
~ Α ύτό{}ι, σελ. 77. 

11 J. Β. B_ur y, Α Hίstory of the Eastern Ron1an Empire, σελ. 289, σημ. 3 
και 479. 'Ο Α. Α. V a s i 1 i e v, B:μance et les Arabes, τόμ. Α' (Βρυξέλλαι, 1935), 
σελ 59, Ο.να-Ιtεωρ(Ον παλαιοτέ.ραν γνώμη·ν του, συμφωγο-ϊiσα'\• με τα πορίσματα τών 
μελετ&'\' του Βιιry, λέγει Οτι ή εκστρατεία τoiJ ΦωτεινοiJ εγένετο μικρΟν μετά τΟ 
ε τος 828, εν δε τί'j σημ. 2: «le gouvernement de Photinos est impossible a dater e 

nοιιs n'avqns la moindre ίndication sur le rόle. qu'il a pu jouer», Παρατηρούμε.~ 

Περl τfjς διοικητικ:fίς διαιρέσεως έ'\' τψ Βυζα'\•τι'\'Φ Κράτει. 265 

πει να τε-&fι ε'ίτε εlς τc'.ι:; &.ρχιJ.ς tούτου, ε'ϊτε εις tO προηγούμενον ετος 
825, κα1~' l]ν Εποχ·ην συνετελεΙτο fι καtάληψις τ-ής νΙ]σου VπΟ τών 'Αρά

βων. 

'Εκ πcίντων τούτων προκύπτει δη 1l νήσος Κρ1)τη1 ϋ.ν μ1) πρΟ τf]ς 

κατακτΊ1σεως, πάντως κατlι τiιν διrίρκειαν τών πρcδτων dραβικών Ε:πι-&έ

σεων καl tών προ)των Ε:πιχ.ειρ1)σεων τCδν &ναληφ{}εισίϊ)ν VπΟ των Βυζαν

-τιν6")ν δια τ1)ν Ε.κδίωξιν τών 'Αράβων, εlzε ;τροαχ·&fι εlς τ·ην τάξι.ν στρα

τηγίδος Ό 

Αί περi τής διοικητικ1)ς πε.ριφερε[α; Κρι'μης μετc'ι τ1)ν άνάκτησιν 

(961) καl μέχρι του Ε τους li0-1 εLδ1Ίσεις διJνα.νται να συνοψισ-&οUν. εϊς τα 
έξης: 

1) Κα τα η'ι f:tη 988-Η8~ dvαφέρεtαι δοiιξ τής Κρ1)της ό Μιzα1~ιλ 

Καραντηνό;, λαβΟ)ν μέρος εΊς τ1lν dποστασ(αν του Βάρδα Φωκά 2 • 

2) '!:":ν μολυβδοβούλλφ, Ε.π' Εσχα:των έχδο{}έντι καi d.νήκοντι εLς η1ν 

ΙΑ' έκu:ωνταεtηρίδα, &ναφέρεται ό σtρατηγός Κρ1ltης Βασίλειος: «[f1 
Θ{εοτό)κε β[οΊ'ι]irει τψ σψ δ[ούλ]{cρ) ·i· Βαοιλ[είφ] πατ[ρ]{ικίφ) [καl] στρα
τ[η]γ(ψ) Κρήτ(ηψ '· 

3) Μνεία τοίi στρατηγού Κρ1)της ΕUμα{}ίου Εν Ε.πιγραφfi Ε.πi σπονδύ

λου χίονος σφζομέvου εν (Ηρακλείφ: ({Κ(ύρι)ε βωC{}ι τ(Ον) δοϋλόν σου 

(Εύμ)άiJιον προτοσπα[&ci]ριοv κΕ σtρατιγΟν [Κρ]ίτις» οι. Ό Εκδότης συν

άδελφος κ. Σπ. Ι\Ιαρινάτο; fταύτισε tΟν fν τίi Επιγραφή μνημονευόμενον 

ΕVμάΊttιον πρΟς τΟν fξ &λλων φιλολογικίδν πηγών και σφραγιστικών μνη

μείων γνωστΟν Ε·Uμά{}ιον τΟν Φιλοκάληv 5, &.κμri.σαντα κατcl. to.Uς χρόνους 

δμως Οτι, &.κόμη και αν δf:.v λcί.βωμεν ύπ' δ~ΙJι'ΙΙ τοU.; ύπολΌγιομο.U.; του ι'iγγλου 

ίστοQικοi:i, ό.λλc'ι. τt)ν Ολην διατΙ)Πf•)rην τοϋ zωQίου τιl)'ν μετCι τΟν Θεοφάνη, πει{}ό. 

με{}α δτι t'ι κατάκτησις τoiJ {}έματος τfjς Κρ{ιτης δ~-ν εlχε συμπληρω{}ij, Οτε &ν:Ξ.

λαβe, τΊ~Ι" διοίκησιν τοϋ {!·έματος:: ό Φωτεινός:. 
1 Ό V. L a u r e n t, Bιιlletίn de Sigillographίe byzantiηe, Byzantion, τόμ, 

5 (1929-1930), σελ. 635~636, άyνοΊ1σας η)'\' Εν τψ Τακτικ{ρ του Uspensk)' μνείαν 
και τΟ κείμενΟ'\' τ&ν ΜετCι τΟν Θεοφάνη, λέγει δτι εl'\·αι πι-&ανΟ'\' δtι ή '\'fίσος, ά'\'α· 

κτη-&είσα τip 961, διφκή{}η &μέσως ύπ(J δουί'.&ν η κατεπrlνω καl δτι μό'\•ον περl τΟ 

....t~~--;,.~Tfl_ς Ι' έΧατονταετηρίδος προΊα-&η _εLς στρατηγίδα. 
''KiW~ 
2 tsX:-' V. L a η r e n t, Α Uτό-Ιtι, σελ. 635. 
• Κ. :.Μ. Κ ω ν σ τ α '\' τ ο π ο ύ λ ο υ, ΣτρατηγΟς Κρήτης, Έπετηρίς 'Εται

ρείας ΒuζαντινcΟν Σπουδc0'\', τόμ. 6 (1929), σελ. 316. 
'- Σ π. Μ α ρ ι ν ά τ ο υ, Εύμά-&ιος ό Φιλοκάλ.ης τελευταίος στρατηγΟς του 

Βυζανtινοii 'Ι}έματος τijς ΚρΊιτης, Έπετηρlς 'Εταιρείας Βυζαντι'\•00'\• Σπουδδ:)ν, τόμ. 

7 (1930), σελ. 389 -390. 
~ Περί τijς κα{}όλου δράσεως του &νδρΟς τούτου, Βλ. και Ν. Ά. Β έ η, Ζιιr 

Sigiιlographie deΓ lJyzantinischen Themen Peloponnes nnd Hellas, εν Βυtα·ντι
νοϊς Χρο>•ικοίς της Πετρουπόλεως, τόμ. 21 (1914), σελ. 229 κέ. (τοϋ τρίτου μέ
ρους). 



266 Διον. Α. Ζακυ-8-ηνοϋ 

του αiΊτοκράτορος 'Αλεξίου Α' του Κο μ νηνοίi 1 

(Ο ταυτισμΟς ούtος {}r): ήτα &.πολύτως πειστικΌς καt μετeί πολλfις 

πιitανότητος {}U 1~1δυνάμε{tα να δεχitώμεν δτι δ ΚUμci{}ιος Φιλοκάλης, ό 

όποίο; βραδύτερον κατέλαβε μέγιστα &ξιώματα Εν τii κυβερν{ισει τού 

Κράτους, διετέλεσε κατα η)ν &ρχi}ν τής σταδιοδρομίας α-ύτοiΊ στρατηγός 

ΚρΊlτης, εαν μ1) Εξ (iλλης πηγής κα{Ηστατο γνωστΌς Ομώνυμος στρατη

γΟς Κρ1lτης, ζ1lσας εβδομ1lκσvτα Ετη πρΟ τοίi Φιλσκάλη. Πράγματι, Εν τέ

λει τής διαΊ3-llκης τοϋ όσίου 'Ιωάννου του εν ΚρΊlτη λάμψαντος, γραφε(

σης τψ 1028, φέρεται τΟ Όνομα τιΌν πρωτοσπα&αρίων καl στρατηγιi)ν 

Κρ1lτης Φιλαρέτου καL ΕUμα{Ηου j. σUδεμία επομένως χωρεί dμφιβολία 

Ο τι ό ΕVμάc&ιος tfiς έπι γραφής πρέπει νr't ταυ-ησ{}ϋ πρΟς τΟν Εύμά{}ιον 

τ-fί; δια{}Ίlκης καl ούχl πρΟς τΟν Φιλοκάλην καl Οτι '11 σχεηκi) παραηlρη~ 

σις του V. Laurent &.πολύτως εUστα{}εί: 3
• 

'Εν τfi αUtii μελέτη Ο κ. Ι\.fαρινάτος πειρdται να &ποδείξη δη, μετα 

ηlν &ποχώρησιν του Εύμα{}ίου, Πρ(ιαχ-&έντος εϊς ανώτερα άξιώματα, ή 

μεγαλόνηqος Ίiπαυσεν &ποτελοίισα 'ίδιον {}έμα και ΠQΟσηρη){}η υ·πο ά

πλουν κατεπάνω εiς την πραι tωρίαν (Ελλάδος καl Πελοπονν1Ίσου. Πάν

τα tαίitα στηρ[ζοvται επι παρερμηνείας έγγράφου του ~τους 1118 (oi!χl

hE του 1192), τΟ όποίον ό κ. Μαρινdτος Εγνώρισε μόνον Εκ σχετιΚής 

μνείας tου Schlunιberger 4 καl Εν τψ όποίφ, &φοQώντι εlς πράγματα 

κρητικά, γίνεtαι μνε(α του «πρωτοπροέδQΟU και κατεπάνω ΚρΊlτης κυ

ρου Ίωάννου τ-ου ~Ελλαδικοίι, καl οlκείου &ν{tρώπου tοϋ άγίου ήμci1ι 
α·U-&έντου, του πανσεβάστου σεβαστου μεγάλου δουκΟς καl πρα(τωρος, 

κυροU ΕUμα{}ίου toίJ Φ!/,οκά/, η καl αU{}έντου 1lμών» 5• ~Η μΕν ύπαγωγη 

εlς τΟν πραίτωρα δΕν είναι QηtΊl, 'Ι) δΕ εLς τΟν μέγαν δοtiκα, χειριζόμενον 

ηΊν ύψίστην εποπτείαν των itαλασσων, εUνόητος· &λλα καl Qητη εαν fiτo 

Ίl εlς τ-Ον πραίtωρα ύπαγωγ1l, τΟ πράγμα ο1Jδόλως {}c't Εσ1lμαινε την κα

τάργησιν τfjς διοικητικfίς περιφερείας Κρ{jτης, διότι, όJς δρ{}ώς παρε-

1 Σ π. Μ α ρ ι'\' ά τ ο υ, 'Έ'\•-&' ιiνωτ., σελ. 391 κF.. 

2 Α. Λ ε λ ε δ ά κ ι, Άκολου{Ι·ία ?;.-σματικ'Ι) τοϋ δσίου καl ϋεοφόρου πατρΟς 

1lμών κϋρ Ίωάν,•ου τοϋ ε,. Κρήτη λάμψα·ντος~ (Εν Χα·νίοις, 1922), σελ. 19. Πρβλ. 
ν. L a u r e n t, Bulletin de SigHlograplιie byza.ntine, B:yzantίon, τόμ. 5 (1929-
19ΒΟ), σελ. ο36. 

3 V. La u r e n t, Bulletin de Sigillographie byzantίne,~ Bγzantion, τόμ. 6 
(19;Η), σελ. 801~802. Ό κ. Μαρι'\•dτος, ύπ'δψι'\' του δποίου f{Ι·εσα τά ·νεώτερα ταϋ~ 

τα σωιχε'ία, 8δέχϋη &.διστάκτως δτι ό ταυτισμΟς τοϋ~ Ε1ιμαϋίου της Επιγραφής 

πρΟς τΟν Ε1'1μάϋιον τοϋ f1γιολογικου κειμινου εtγαι εύλογdηερος. 

4. G. S c h 1 η 111 b e r g e r, Sigillographie de l'Empire byzantin, σελ. 189. 
,J Μ i k ι ο s ί c h- Μ ίi ι 1 e r, Acta et Diploιnata graeca, τόμ. G, σελ. 96 
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τηρ 11-&η 1, 1l «συγχώνευσις πλειόνων -&εμάτων δΕν ε ίνα( τι τΟ άσύνη%ες 
εν τίi διοικηtικiί ίστορίq; του Βυζαντίου, είναι δΕ αϋτη προσα~ριν'ΙΊ κ~~ 
εντελώς προσωπικη και ουδόλως σημαίνει ηΊν διοικητικηv καταργησιv η 

συγχώνευση• τών ύφισταμένων -&εμ.άτω11 εϊ.ς τΟ διηνεκές». 

4) 1\1νεία δουκcί:ιν τfίς Κρ{Jτης Εν χρυσοβούλλφ σιγιλλίφ του αυτο
κράtορος 'Ιωάννου του Κομνηνοί\ του ε τους ll 19: « ... οί. κατU. και

ρους δούκες Κρ·1lτης» 2
• 

5) :Μνεία δουκΟς τfις Κρι)της έν πατμια.κψ Εγγρdφφ του ετους 1193: 
«δουξ της κα-&' ιlμάς νΤγιου Κρ1lτης ΚομνηvΟς Στ-έφανος δ Κονtοστέ

φανος» 3
• 

6) Εtς τον ΙΒ' αtώνα &ναφέρει ό Schlunιberger 4 μολυβδόβουλλοv 
&ν1)κον εiς :Μιχωlλ τι να κατεπάνω Κριlτης: «Κύριε βο1l{}ει τψ σcQ δοί1λφ 
Μιχr.ι1Ίλ κατεπάνω Κρ/μης;ι. 5

• 

κη') Kipros. 

"Η κα{t' δλου διοικητι.κιΊ Οργάνωσις τής έλληνικfίς μεγαλονιΊσου εί
ναι εξόχως τεταραγμένη. Τοϋτο Cίλλωστε δύναταί ης εUκόλως νι't έρμη
νεύση, ε,αν λάβυ ύπ' Ο ψι ν τU.ς τύχας και τα ς lστορικcl.ς περιπετεί.ας τής 
νιlσου, ή όποία μέχρι του ετοι1 ς 965, όπόtε επανfιλ-{tεν όριστικώς εlς 
τους κόλπους τfις Αύτοκρατορίας, &πετέλεσε τΟ &ντιχ:είμενον πολέμων 
μεταξυ Άράβων και Ηυζαντινό)ν. 

'Επι γραφiι tών πρΟ του Ήρακλείου χρόνων &.ναφέρει τΟν Θωμά ν, 

1 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντιναl Μελέται, σελ .. 503. 
Sl Μ i k 1 ο 8 i c h -Μ fi 11 e r, Αύτόfi'ι, τόμ. 6, σελ. 101. Πρβλ. F r. D δ 1· 

σ e r Εν Byz. Zeit:::chrίft, τόμ. 29 (1929), σελ. 433. 
"' 1 > Ι.Q. 

3 Μ i k 1 ο s i c lι ~ :Μ U 1 ι e r, Αότόil'ι, σελ. 125. F r. D δ Ι g e r, Αυτο-uι. 
- G. s c }1 1 u m b e r g e r, Sigillogra.phie de l'Eιnpire bγzantin, σελ. 201. 
~ 'Η .Κρήτη, καl. ύπΟ τiι·ν βενετικην &κόμη κυριαρχία'\', διυρε'ίτο κατΟ. τΟ προ· 

ϋ rάρχο'\' βυζαντινΟν σύστημα, εtς τ ο ύ ρ μ α ς. οϋτως Εν λατι'\'ικφ εγγράφφ. τοϋ 
'Α έλοu Morosίni (25 Α{Jγούστου 1254) &ναφέρεται 1Ί «turma de apano 8}'\'nto), 

''"''"-"''"!ii~J'iY.~-ς G e r 1 a n d Histoire de la noblesse cretoise au 1\loτen age fγ Rtνηe 
παρv; ~-·· , , , 
de- l'Orient Ιatίn. τόιt. 11 {1905-1~08), σελ. 51. Πρβλ. Αϋτό-&ιι σελ. 54 και 56 εγ· 
γραφον 'Ιακf:)βο~ Δ.ελφ(νου (8 'Ια,•ουαρίου ~260), καί σε/~. ~Ο-:~1 fγγ:αφον τ~ς 
1 Σεπτεμβρίου 1570. «Τοϋρμα ή Σίβρυτος» αναφερεται και ε'\' εΛληνικφ ιτημsιω· 
ης ' ' - !{ - - 'ξ ' - δ. ματ ι τοϊi ΙΔ' αί&νος, έπιγραφομέ,,φ "Αι γενεαι των ρητικων των ,ε ~υι~ον υ ο 

σrιαλών~ (Αότόϋι, σελ. lOl). Πρβλ. Ε. S t e i η, UnteΓsuchιιngen, εν Mιtteιlungen 
zur osnΊ.anischen Geιchichte, τόμ. 2 (1926), σελ. 22, σημ. 1. 
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«τΟν μεγαλοπρεπέστατον χόμητα Κ ύ::τρου)> \ Uπό δΕ του Sc111unιberger.s 
Εξεδό{tη μολυβδόβουλλον του Η' αlώνος! &vfρων εLς τΟν διοιzητ1~]V 'Ιωάν. 
νην τΟν ϋπατον: &.θεοτόκε βοτ}-&ει τώ σ(:ρ δούλφ 'Ιωάννη ύπάτφ κ(αl) 
διοικητ(Ώ) Κύπρου». 'Ασφαλώς 11 σφραγlς αϋτη πρέπει νlι τε·Η-Ώ μικρΟν 
μετι'ι τΟ ετος 746, κατU τΟ δποίον δ αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ε' 
ανακατέλαβε η) ν νfίσον. 

Κατα τΟν Θ' αiG)να, 1l ΚιJπρος 1 &νακτη-&εϊσα καt πάλιν δια βραχύ
τr,ι.:τον χρονικΟν διάστημα, &ργανό){tη διοικητιχώς. ~ο Κωνσταντ'ϊνος 0 

Πορφυρογέννητος μαρτυρεi δ τι ό Βασίλειο; ό Α' (867- 886) : «ε[ς ifέ_ 
μα το; τιiξι ν ταύτην κατέστησε και διεπέρασεν Εν αUτfi σtρατηγΟν 'Αλέ
ξιο ν Εκε1νον τΟν περιβόηtον, τΟ γένος 'Αρμένιον, δς καl Επεκρdτησεν 
({ί)cΓι; χρόνους επτά» 3

. Κατα τΊ)ν iδίαν §;τοzΊ'Jν αναφέρεται ό σπα-&αρο· 
Κη\'διδάτος καl fπάρχων Κύπρου ΣταΊJράκιος 4 . 

ΊΊlν ταραχΊ)ν και &κατασtασίαν περi ηlν διοικητικΊlν δργάνωσιν τής 
Κύπρου καi μετ:Ct τΟ Ετος ~65 μαρτυρουv α't σφζόμεναι μαρtυρίαι τόσον 
tών φιλολογικών πηγών δσον καi τών σφραγιστικών μνημείων, Τδ.ς μαρ
τυρία; ταύτας καταχωρίζομεν κατωτέρω: 

1) Παρ<'< Σκυλίτζη-Κεδρηνψ: •Γέγονε δέ τις καi Ιιλλη aποστασία εν 
Κύπρψ κατα τουτον τC.ν χρόνοv,πρωτουργΟν Ε'χουσα Θεόφιλον τΟν 'Ερω
τικόν· ούτ:ος γU.ρ τijς νήσου στρατηγών καi νεωτέρων &εl πραγμάτων fφι
έμενος επείπερ fπύ{}ετο η) ν του Καλαφάτου καταστροφ))V καl η)ν κατα
σχοi3σαν τα πράγματα σύγχυσιν, καιρόν εU{}ετον εUρείν οLη.-&εiς πρΟς τΟ 
σπουδαζόμενον, tότε τΟ Εitνος α παν των Κυπρίων &νάπτει καl τΟν δικα
ση)ν καi πράκτορα tό)ν δημοσίων φόρων, τΟν πρωτοσπα{}άριον Θεοφύ
λακτον, dνελε1ν παρασκευάζει, Εγκλημα τούτφ 8πενεγκ0)V ι'hς βαρείας τας 
τώv συντελειών ποιουμένφ εισπράξεις)) 5• ΊΙ αποστασία τc'Ον Κυπρίων τί~ 
11-εται εiς τUς &ρχΟ:.ς της βασιλείας το'L1 Κωνσταντίνου του :Μονομάχου 
(104·2 -1055), κατα δΕ τΟν Scl1lunιberg·er 6 , §τελείωσε κατCι. τοUς πρώ
τους μfινας του 1043. ~Επομένως κατα τοUς πρΟ του Ετους τούτου χρό-

1 Α. R a m b a ιι d, LΈιnpire grec au dixieme siecle, (Παρίσιοι, 1870), 
σελ. 188. 

)I G. S c h l ιι m b e r g e τ, Sigillographie de l'Empire b)'zantin, σελ. 304. 
3 Περi ftεμάτων, τόμ. Γ', σελ. 40. 

4. Φ ω τ ίο υ, Έπιστολαί, παρό. Μ ί g n e, Patr. graeca, τόμ, 102, στ. 984. 
Πρβλ. Α. V ο g t, Basίle Ier enιpereur de Bγzance et la civilisation l1:yza:ntine a Ia 
fin dιι IXe siecle, (Παρίσιοι, 1908), σελ. 190-191. 

5 Σ κ υ λ ί τ ζ η ς ~ Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 549, Bonn. 
6 

G. S c h 1 u m b e r g e r, 'Η Βυζανcιν1Ί 'Εποποι·tα. Αί Πορφυρογέν·νητοι 
Ζωη καL Θεοδώρα, μετάφρ, Ί. Λαμπρίδου, {ΆίΗ'jναι, 1906), σελ. 545. 

Περί τής διοικηηκfις διαιρέσεως έγ τφ Βυζα'\•τι'Ι'Ι$ Κράτει. '169 

νους fχομεν _στρατηγΟν ΚιJ:.τοου τ(',-ν Θεόφιλι,ν τΟν 'Ερωτικόν. 

2) Μολυβδόβουλλον τoii ΙΑ' α(ι;ηος : «Κ(ύρι)ε βο1\ifει Μιχα1)λ βέστη 
κριτ] καt Υ.ατεπάνω κ:ύπρου» 1• 

3) ΚατU το\J; χρόνου; του α:Uτοκράτορος 'Αλεξίου του Α' (llΊ81-

1118) §χρημάτισε δοU'ξ της Κύπρου ό πολUς Εϋμ(ί.{}ιος ό Φιλοκάί.ης s, 

περL τοίi Οποίου καi &νωτέρω έγένετο λόγος. 

4) Μολυβδόβουλλον ΙΑ '-ΙΒ' α(ώνος : < Σφραy(lς) κουράτ(ορος) Κ ύ

πρου τοίi Βα[ρ]vά[β]α» (;) ', 

5) Έκ τών καi ανωτέρω (σελ. 218) παρατεΊ1-έντων στ(χων του Κων
σταντ(νου Μανασση-': 

Οϋτω κακώς πάσχοντι συγκατηλέει 

δ Δουκόβλαστος ε1Jr.λε>)ς 'Αλέξιος, 

δ τηνικαίitα κυριαρχ6Jν Κυπρ(ωνι 

διδασκόμε{}α δ τι ό 'Αλέξιος Βρυέννιος, υ'tΟς του Ν ικηφόρου τΟ'Π Βρυεν

ν(ου καi τΊις "Αννης της Κομνηνης, διετέλεσε διοικηη)ς τi]ς ν1lσου. Κα τα 

τον F, Chalandon 5 , iΊ εν Κύπρφ άρχ1) τού Άλεξ(ου πρέπει να τεifi] εtς 

τους μετα η)ν μάχην τoii Βρινδησίου (1156) χρόνους. 
β) Μολυβδόβουλλον του ΙΒ' αLώνος &νfiκον εLς τΟν δούκα Κύπρου 

Έλπίδιον τον Βραχάμιον : «Κ(ύρι)ε βοΊ]ifη Έλπιδ((φ) Χουροπαλάτ(η) κ(αi) 
δουκ(\) Κύπρου τ( ψ) Βραχαμ((φ), 

7) Μολυβδόβουλλον του 11:3' αliδνος: <Κ(ύρι)ε β(οή)if(ει) τ(ψ) σ( ψ) 

δούλ(φ) Μιχα>\λ μαyίστρ(φ) Χ(αl) κατεπάν(ω) Κύπρου> 7• 

8) Τελευταiο; 'Έλλην δυνάστης τi\ς ν1\σου ύπf\ρξεν ό 'Ισαάκιος Κο

μνηνός, Ο δποίος, τίQ 11R4, <<καταπλεύσας Ες Κύπρον τα μΕν πρώτα τΟ,, 

εννομον και πρΟς βασιλέως &πεσταλμένον δυνάστην ύποζωγράφει, β α σι

λικU: ύJtοδεικνύων τοίς Κ υπρίοις γράμματα1 fiπερ αυτΌς συνέ-&ετο:r. 3 , κα-

~-~---

ι G. S c h 1 u 111 b e r g e r, Sigillographie de l'Etnpire b)"Zantίn, σελ. C05 
Πρβλ, Κ. Κ ω'\' σ τ α'\' τ ο π ο 'I) λ ο υ, Κατεπά'\•ω Καρπά{}ου, 'Ημερολόγιον τi)ς 

1\'lεγύ.λης 'Ελλάδος, 1928, σελ. 4-81-488. 
~ "Α. ν ν α 1l Κ ο μ ν η ν ή, τόμ. Β', σ10λ. 135, 125, 229, 234 (Reifferscheid). 
3 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Βυζα'\•τιακό. Μολυβδόβουλλα, σελ. 50. 
~ Κ. Η ο r n a, Das Hodoiporikon des Consta.ntin Manasses,Eν Byz. Zeitschrift, 

13 (1904), σeλ, 3ο8. 

5 F. C h a 1 a η d ο n, Jean Π Comnene et !\Ianιιel Ι Conιnene, σείι. 219, 
σημ. 7. 

6 G. s c h 1 u ιιι b e ι· g e r, Sigillographie. de lΈmpire by:~-a.ntin, σελ. Β05. 
7 Αύτόftι. 
8 ΝικΊlτας Χω '\'ιάτης, σελ. 377, Bonn, 



270 Διο1'. Α. Ζακυffη1•οίί 

τόπι ν δΕ dνεκήρυξεν έαυτΟν αVτόνομον δεσπότην. 'Επί τών ·t'Ίμερών του 
' τψ 1191, ή Κύπρος περιήλitεν ε!ς τον βασιλέα τής 'Αγγλίας "Ριχriρδον 

τΟν Α'. Τοϋ τελευταίου <Έλληνος δυνάστου σψζσνται αί σφραγίδες : 
«Κ(Ί5ρι)ε βοήitει τψ σψ δούλφ Ίσαακίφ δεσπότη τψ Κομνηνό}> 1 . 

κ{}') Or·ion Athenarum. 

Μετα τα όρια Πατρών και Με11ώνης, Κορ(ν{}συ, 'Άργους καi Να1.1· 

πλίου καΙ. Θηβών καΙ. Εύρίπου, 8zομεν τΟ δριον Ά-&ηη:ίη'. ~Η διοικητικ1Ί 
αϋτη περιφέρεια περιελάμβανε ν όλόκληροv ηΊν 'Α ττικi)ν μέχρι καl του 

'Ισ{}μού, πιitανώτατα δΕ καl τUς ν1Ίσqυς Σαλαμίνα καl Α'ίγιναv, έφ' δσον 

Ciλλωστε αύται ύπ1Ίγοντο καi Εκκλησιαστικώς, κατc'ι τi)ν εποχην ταύτην, 

ύπΟ η)ν πνευματικfιν δι"Καιοδοσίαν τού μητροπολίτου 'Α{}ηvών :ι. ΤΟ 

δριον 'Α -&ηνών &.-ναφέρεται δlς ύπΟ Μιχω)λ του 'Α κο μι νάτου έν τ ψ γνω

σtc'ρ «(Υ πομ νηστικψ εLς τΟν βασιλέα κύριον Άλέξιον τΟν Κομνηνόν» 3, 

'Εν τψ σπουδαιοτάτcρ τούτφ Εγγράφφ ό ίεράρχης, παραπονούμενος δια 

τι:'χ.ς πραιτωρικδ.ς Επηρείας κα'ι δυναστείας, παρέχει ηlν πληροφορίαν Οτι 

αί 'Α{}fιναι &π1νι.αυον φορολογικών κουφισμάΊν κα'ι προνομίων: «Μηδε

μιdς γrJ.ρ οilσης, γράφει, ενοχής ύπερ του Ορίου ήμών τψ κατδ. καιροiις 

πραίτωρι, ου πραιτωρικfις Ενεργείας, ο{, πραιτωρικfiς δικαιοδοσίας, κα{}' 

Οτι προσκυνητΟν χρυσόβουλλον και α\Jnlν &πείργει nlν εiς Ά1~1lνας αύ~ 

τψ [τψ πραίτωρι] πάροδον> '· 
Διcρκείτο τΟ Οριον Ά{tηνών ύπΟ προνοητοii 5, Ciρχοντος ·11 διοικητοii, 

ι G. S ch 1 u m b e r?: e r, Αύτό{}ι, σελ. 425. 
2 Σ π. Λ ά· μ π ρ ο υ, Μ'ιχω)λ Άκομι·νάτου του Χωνιά του; Τ& Σcρζόμενα, 

τόμ. Β', σελ. 75. 
1 Αilτό{}ι, τόμ. Α', σιολ. 307 κέ. 

~ Α ι'Jτό-&ι, σελ. 308. 
ii Ό -&εσμ6ς τillν Π ρ ο ν ο η τ ω ν Lσχοσε κυρίως ε·v ταί:ς χ:u'Jραις του υπο 

Βασιλείου του Β' καταλυ{}έντος βουλγαρικού κρrίτους. Ό D η C a n g e (Glossari~ 
nm, εν λέξει) έρμηνεύει: «Provisores, qni Venetis hodie Proveclori». Έ·ν τούτοις 

τδ. κα{}ήκοντα, τΟ. όποί:α f\σκουν οί Βυζαντινοl προνοηταί, ήσαν κατΟ. πολiι διάφο

ρα των των Βενετών proveditores. Ό π ρ ο ν ο η τ η ς τ η ς Β ο υ λ γ α ρ ί α ς 

ήτο ~:κτακτος στρατιωτικΌς και πολιτικ6ς διοικητfις, Εχω·v πι-&ανώτατα εύρυτέραν 

δικαιοδοσία'\' 'της του στραη1γοϋ itέματος. Περl των διοικητών τής Βουλγαρίας 

καί τcΟν παριστρίων έπαρχιων βλ. Ν. Β a. η e s c u, Unbekannte Statthalter der 
The1nen Parlstrion und Bulgarien : Romanos Dioxenes ιιηd Nikephoros Botaneia
tes, εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 30 (1929-1930), σελ. 439-444. Οί προνοηταί μνη

μονεύονται όJσαύταις f.v '\•εαρ(!. του αύτοκράτορος Ίωά·ννου του Κομ'\•ηνοiί (1124 η 
1139) : «οVκ Εξέσται τοίνυν &.πΟ του παρόντος ούτε κριταίς ούτε άναγραφεtίσι'\' οϋτε 

Περί τijς διο_ικηηκii,ς διαιρέσεως έν τψ Βυζα·ντιη'ρ Κράτεt. 27.1 

} υταίου τούτου δ.σκοίiν-cοc γι•ρ(ως Εξuι'σίαν οlκονομικΊlν. eo Σπ. 
rou τε ,ε - ' · ' • , • δε G. Stadt-
\ ' ι-ρος εlκάiει Ο τι οί Ciρχοντες 1Ίσι~ν επιτοπιος αρχη , ο _ 

J α~ "" '=' , ~ ' - , ~ .. 
nιίiller αποδίδει εiς αUτοUς κα-&1lκοντα &.στυνομιας επι, της πο~.εως, τ~ν 
, Α {}ηνών καl 'ίσως Εφ' δλοκλ 1Ίρου τfι; 'Α ττικf}ς, πι 1.'tανωτατα δε και ;η:ι 
δ~οίκησιν φρουράς έδρευούσης Εν τfι πόλε ι :J. το δλον Οριο~ ύ~Ίlγ:_το υπ~ 
τ11ν Εποπτείαν και τΟν &νώτατον Ελεγχον της πραιτωρικ'ης αρχης, περι 

1'1ς εγένετο ανωτέρω δ προσ-{ι-χ.ων λόγος. , ' 
Σπουδαιοτάτη πηγΊl, τα σφραγιστικl.ι μνημεϊα, συμπληρωνουν ;αι 

διευκρινοϋν και εν τfι προκειμένη περιπτώσει τας πενιχρα~ πλη~οφορι~ς 
,;ών φιλολογικών πηγών. τα μνημεία ταύτα, κατc{ κατηγοριας ται;ινομου-

μενα, είναι tU. &κόλουΊtα: 

Α'. Tc't είς Ciρχοντας τών ΆiJηνών αναφερόμενα: 

1) Μολυβδόβουλλον Η' -Θ' α!wνος: «[Σ]τε[φά]νφ β[ασιλικ<]>J σ[πα
it]αρίφ καt [Ciρχ](ον)τ(ι) Ά{t[ηνwν]» 3

• 

το μνημείον τοiiτο μετα πολλής έπιφυλάξεως πρέπει νl.ι προσγραφfl 

' - ς ο{!τε Cί.λλοις τιοt 
πράκτορσιν ούτε δουξlν οι!τε στρατηγοί:ς ουτε π ρ ο'\' ο η τ α ι 
δημοσιακΟ.ς δουλείας εγκεχειρισμένοις . . :. (Ζ a c h a r i 1i v ο n L i n g e n-

t h 1 Jus εκδ Ζέπων τόμ. Α'. σελ. 364) Πλ1)ν τfίς Βουλγαρίας καt των Ά-δη
a ' ' · ' 7 1089 ' ' Ε~ ν&ν, προνοητάς εύρίσκομε\' iv Σάμc.ρ, κατΟ. τΟ. f:τη 108 - , τον. στρατηγον ·-

στά-&ιον τΟν Χαρσιανίτην (l\i 1 k 1 0 s i c h-M ίi 1 1 e r, Acta et Dιplomata. grae-
, 6 ) 34 39 41-42) καί τω 1118 εν Κρήτη τ6ν «Πρόεδρον και προ-ca, τομ. , σε ,, , , , , • , , _ , < 

' Κλ δ (sic) (Αύτό-&ι σε/ 96) 'Ε'\• τ1] περιπτωσει της Σαμου ο προ· 
\•ση την α ο ... » , •· · , 
νοητi}ς συγκεντρώνει συγχρό'\•ως είς τό.ς χεi:ράς του καl τΟ. κα1tήκοντα τού στρ~
tηγου. 'Ε'\• ΚρΎιτυ ό πρόεδρος και προνοηη)ς εt'\•αι U:σχετος πρ6ς .τό'\• διοι~ητ:l'\' 
της νήσου τ6ν κατεπάνω 'Ιωά'\''\'1]'\' τΟν "Ελλαδικό'\•, καl φέρεται τροΠΟ\' τιν~ ω~ 
ύφισtάμεν~ς α.Uτοiί. Al παρατηρήσεις αί'iτ~ι f}γαγ~'\·,ήμιiς εiς, τ·1)ν ύ~ό{}ε~ι'\', ο~ι τ: 
κα-&Υικοντα των προ>'οητΟΗ' 'Α{}ηνω'\', Κρητης και εν τι~'L μετρφ τη'ς Σ~μου η~α1 διάφορα των κα{}ηκό'\•των, τα όποια Ίiσκει ? :;τρονοητΊ~ς Βουλγ~ρια,ς. Ιοω~ δε ~ 
δικαιοδοσία των Ίιτο κα{}αρί/!ς οtκονομική. Οι ΠQΟ'\'οηται ιοt'\•αι ωσαυτως y\ωστ:οι 
κα; έν τfl εκκλησιασιικfi Ι.εραρχίq.. Μολυβδόβουλλον τού ΙΒ' αtωνο; ά'\"Υjκ~ν εLς 
τΟν Θεόδωρον όστιάgιον, έβδομάριον, πρωτονοτάριον του Τροπαιοφο~ου. κ;ι πρ~· 
'\'Oηt-ijν (G. s c h 1 ιι m b e r g e r, Sίgillographίe, σελ; 151~. Π~ο'\'οηται_ ε~ισης, Ο)· 
νομάζοyτο οί διαχειρισταί της μονf]ς της Κεχα~ιτωμε1·ης .. εv τq;ι ~'υπικ~.της αυ~ο
κρατείρας Είρ{jνης της Δουκαί'\•ης (l\1 i k 1 ο s ι c h -Μ: u 11 e r, E'\•{t ανωτ., τομ. 

5, σελ. 345). 
1 Σ π. Λ ά μ π ρ 0 υ, Αί 'Aitf]vαι κατΟ. τα τέλη τοϋ δωδεκάτου αiώγος, ('λ· 

itηναι, 1878), σελ. 25, σημ. 1. 
2 G. s t a d t m ίi ι 1 e r, Michael Choniates, "Eνit' 0:'\•ωτ., σελ. 147 · 

Κ. Κ ω '\'σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Βυζαντιακό. Μολυβδόβουλλα, Συλλογι) 'Α'\'. 

Σταμούλη, σελ. 7. 
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εiς τους Ciρχοντας τών Άitην(tlν, διότι, ώς παρετηρ{!-{}η\ ή &νάγvωσις εί

ναι tύ. μάλιστα επισφαλ1)ς, 

2) Μολυβδόβουλλον Θ'- Ι' α!ώνος : «t Νηκήτq. β(ασιλικ<(>) στράτορι 
καl ilρχο(ντι) Άif(ηνών)> '· 

3) Μολυβδόβουλλον Ι' αtιvνος: •Κ(ύρι)ε βο{μ~ι Άνriρ(γυρον) ilρχοντα 

'Α-&ινvόν~ 3• 

Β'. Εtς προνοητfιν τών Άifηνών ι'ιναφέρεται μολυβδόβουλλον τijς 

l'-IA' εκατονταετηρίδας: <•Θ(εοτό)κε β(ο1])if(ει) Μι(χα1\λ) βεστάρχη κ(αl) 

προνοητ(Ώ) τών Άτ1ηνών τι(> Άντιπάπ(φ)> '· 

Γ'. Είς διοικητclς τr'ίηι "ΑΊ<tηνών &ναφέρονtαι: 

1) Μολυβδόβουλλον Η'-Θ' αlώνος: <Θεοτόκε βο1]-&ει Στεφάνφ δι

οικητ(iί) Ά-&ηνών> 5, 

2) Μολυβδόβουλλον ΙΑ' αtrvνος: «Θ(εοτό)κε β(ο1]ifει) Χριστωφόρ(φ) 

διουκιτ(jj) τ(ών) Ά-&ηνό(ν)» 6. 

ΔΌ ΕLς βασιλι κο υ ς προέδρους 7 Ά itηνών αναφέρονται : 

ι v. L a η r e η t~ 6ν Byzantion, τόμ. 6 (1931), σελ. 786-787. 
2 Κ. Κ ω'\' σ τ α ν τ ο π ο ίJ λ ο υ, Βυζα·νηακιl 1-!ολυβδόβουλλα, σελ, 17. 
i Σ π. Λάμπρο υ, Αί 'Α11ήναι κατό. τό. τέλη τοϋ δωδεκάτου αίίυγος, σελ. 

25. G. S c h 1 u m b e r g e r_. Sigil1ographie de I'Empire byzantln, σελ. 170. 
.ι Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Α\ηό-&ι. G. S c h l u m b e r g e r, M~langes d'archeo~ 

logie bγzantine, Α', σελ. 253. Κ. Κ ω ν σ τ α '\'τ οπού i. ο υ, ΒυζαντιακΟ. Μολυ· 

βδόβουλλα, σελ. 17. 
ιs G. S ch Ι u ιη b e r g er, Sigillographie de l'Emrire byzantίn,σελ.170. 
~ Αύτό'fiι. 
7 Κατιl τ1)ν μαρτυρία'\' τοϋ Σ κ υ λ ί τ ζ η- Κ ε δ ρ η '\' ο ii (τόμ. Β', σελ.379), 

τΟ ιlξίωμα τοϋ π ρ ο έ δ ρ ο υ &πενεμή.fiη τΟ πρώτον ύπΟ τοiι Νικηι:rόρου τοϊi 

ΦωκΟ. εtς τΟν παρακοιμώμε'\•ον Βασίλειον, φυσικΌ'\' υίΟ'\' τοϋ αUτοκράτορος Ψωμα

'\'Οϋ τοϋ Λακαπη'\•οϋ: «Βασίλειον τΟν παρακοιμώμε'\'0'\', δ'\' Νικψrόρος ό βασιλεiις. 

o-IJ μικριl συμβαλόμεΥοΥ αVτφ πρΟς τ1)ν της βασιλείας κr.ι.τάσχεοι'\' π ρ ό ε δ ρ ο'\' 

τετ{μηκε, μήπω πρότερον δντος του riξι<όματος». Ό V. Β e η e s c lι e ν i c', Rang· 
Iisten, f.ν Bγzantinisch·Neugriecbiscbe Jahrbίicher, τόμ 5 (1926), σελ. 14S, στη
ριζόμενος fπί ~:πιγραφης μο.λυβδοβούλλου, {ι θέλησε ~α ιiποδείξυ δ τι τΟ άξίωμ.α τοϋ 

προέδρου ίδρύ{}η παλαιότερον κατό. τούς χρό~·ους του Αέ(1~•τος του ς'. Αί. fπt της 

ύπο-&έσεως δμως τοϋ Beneschevic' παρατηρήσεις τοϋ κ Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ 

Βυζανtιναί μελέται, σελ. 504 κέ, πείi!ουν διι 1) πληροφορία τοϋ Σκυλίτζη-Κεδρη

~·οϋ ε!ναι &κριβΎις. Κ ατό. τΟ πρώτον Ίlμίσυ τοϋ ΙΑ' αί&νος μαρτυρεϊται καl τΟ ιiξίω

μα τού π ρ ω t ο π ρ ο έ δ ρ ο υ. ΊΌν τίτλον τοϋtον Εφερεν καl ό κ α τ επάνω 
Θεσσαλονίκης Ι(ω·νστα'\•τίνος ό Διογένης, διακρι{}είς είς τούς κατό. τW~· Βουλγάρων 

πολέ.μους τού Βασιλείου τοϋ Β' (Πρβλ. Σ τ, Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Α1ιτό{}·ι, σελ. 355 
κέ.), Πρω.-οπρόεδρος έπίσης ήτο καl ό Μανου1)λ ό Κομνη~·ός, ~κμάσας κατU. τοiιι; 

213 

l) l\Ιολυf)δόβοuλλο~· Θ'--1' αtώνο;: «Κύριε Ι)οΊ'!{:t·ει τψ σψ δΟ"ύλφ 

Σισ[ι]ννήφ β(ασιλικ<(>) προέ(δρφ) Ά-&ιν(ιvν)• 1 . 

~) Μολυβδόβουλλον ΙΑ'-ΙΒ' αtrvνος: «Κ(ύρι)ε β(ο>':}if(ει) Νικολ[άφ] 

προέδρ[φ 'Α]ι~[η]ν[ών]•> '. Δεν γνωρίζομεν ιlκριβώς li.ν το μολυβδόβουλ

λον τουτο &.vfικεν εlς βασιλιχόν, Ίlτοι :τολιτικόν, πρόεδρον η εΙς μητροπο

λίτην Ά{}ηνόη•. 

η Provincia Valechative. 

co TafeJ, Εν μΕν τuϊς Synιbolae Criticae, Α', σελ. 67, σημειάη•ει 
«Pro Belechatuia~ postorior liber lιal1et V elicati. Sclιafarikio placet 
Velechatuiae, quanι urbenι, si narrandi tenoι·enι respexeris, inter At
ticanι et Tlιessa1iam locabis, loco tamen nondunι invento. Ego de Be
legezitis nιediae Thessa1iae cogitaverinι», Εν ΟΕ τCQ ·Uπομν{ιματι τών 

Uι-kunden, τόμ. Α', σελ. 265, σημ. 12: «Locus obscurus in Tl1essalia 
eiusve coιιfinίo quaeι-endus vίdetuι->ι. Ό α1η0ς σοφΟς συγγραφειiς, ·Εν 

τ:CQ εργφ του De Thessalonίca eiusqut: agτo, σελ. LXX\.711 κε., τΟ 
δπο'ϊον Ciλλωστε ύπαινίσσεται Εν τψ παρατε1'tέντι χωρίφ, συνάπτει η'ιν 

εν τ ψ Εγγράφφ &.ναφερομένην Επαρχία ν ν eleclιativae πρΟς τ:fιy φυλΊ1ν 

τών Βελεγεζιτάιν Σλάβων, τώv μνημονευομένων εν τοϊς Ί.':J-αύμασι τοi:Ι 

CΑγίου Δημητρίου;\ και πρΟς nlν Βελζητίαν, Εν τfl όποίQ:, κατα nlv μαρ

τυρία-ν του Θεοφάνους '\ Ε:ζων Σκλαβηνοl ύπΟ Ciρχοντα τΟν ΆκαμfΊρον . 

χρόνους τοϋ ωJτοκράτορος 'Ρωμανοϋ Δ' τοϋ Διογένους (1067~1071). Πρβλ. Σ κ υ· 

λ ί τ; ζ η ν, τόμ. Β', σελ. 685. Περl τοϋ ιlξιώματος τοί'i προέδρου fν μf:ν τfι πολιτι

κfι Αξουσίιι: βλ. C b. D i e h Ι, Sur la ::~ignίfίcation dn titre de proedre 8. B)'Zance, l·'\' 
:.\IeJanges Schlnιnberger (Η:Ι24), σελ. 105~117, f·1· 0~: ι·[J ι':κκλησιαστι.κi] S. S a 1 a· 
ν i 1 1 e, Le titre ecclesiastiqne de ΙJιμΊι'δι.'ος dans \es clocnnn:nts bγzantins, Echos 
d'Orient, τόμ. ~;ι (1930), σελ. 416-4.06. 

ι Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Ηι·:;ιητιακΔ. Μολι-βδc'βουλλα, σελ. 17. 

:J Α Vτόitι, σελ. 286. 
3 Πρβλ. Ρ. J. S c h a f a r i k, Sla,,isclιe Λlterthίiιner, τόμ. Β' (Λeιψία, 1844), 

σΕλ. 2~G. Ο. Τ a f r a 1 i, YlιesRalonique des oι·iiζines aιι XIVe siecle, (Παρίσιοι, 
1919), σελ. lOH καΙ. 112-113. L. Ν ί e d e r 1 e, .J.lanιιel de l'Antiquite slaYe, τόμ. 

Α' (Παρίσιοι, 1923), σελ, 110. F. D ν ο r η ί k. I ... es Sla.νes, Bγzance et Roιue an 

IXe siecle, σελ. 14:-15. 

4. Θ ε ο φ ά ν η ς, εκδ. De Boor, τόμ. Α', σελ. 4.73. Περl της έρμηνείας τσU 

χωρίου τοϋ Θεοφά'\•ους βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Μακεδονικά. Συμβολη εlς τiιν με

παιωνικ11ν ίστορίαν καl έ-&'\•ολογίαν της Μακεδονίας, (Ά-&ϊ'jναι, Η120), qελ. 14-15. 
.,.,,\η;*i·~::JJ~!βλ. F. D ν ο r η ί k. Les Iegendes d~ CoJΙStantin et de λiethode νues de Βγ-

~;;;~e, σελ. 5. 

~ΠΕ.ΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ UΕτος ΙΖ'. 18 



214 

(Η Ετυμολογικη σύναψις τής Provincia Velechativae πρός το.Uς Βε-· 
λεγεζίτας και nlν Βελζητίαν παρουσιάζει πολλ~ς φωνητικUς δυσχερεία.:;:, 

τα ς δ ποίας δf.v δυνάμεftα να παρίδωμεν. Προφανώς .τΟ δνομα Εχει κακώς 

παραδοftη. Εtς τΟ dντίστοιχον χωρίον, 1) Partitio Romaniae παρέχει τΟν 
τύπον Velicati 1. 

Ό κ. Ν. Γιαννόπουλος 2, αναφερόμενος εlς τΟ Ί)μέτερον 8γγραφο-ν, 

σημειώνει άπλώς, μεταξU Cί.λλων -&εσσαλικ5Jν πόλεων καt χωρ(ί)ν, τiιν Βε~ 

λεγετ(αν καi καftορ(ζει δτι αϋτη έ'Χειτο Επi τfiς παραλίας του Παγαση

τικοii κόλπου. 

Κα{}' 1)μάς, οUτε {l φυλ1) τών Βελεγεζιτών Σλάβων οUτε 1l dμάρτυ

ρο; Βελεγετία δχουν σχέσιν τινU πρΟς τΟ 1lμέτερον τοπωνύμιον, πρόκειται 

δ8 πιι'tαvu'Ίτατα περi τής περιοχής tών Λεβαχάτων, τής &ναφερομένης f.ν 

χρυσοβούλλφ τοϋ αUτοκράτορος Άνδρονίκου τού Β', τoii Μαρτίου τοϋ ε

τους 1289: «Ε τι τε &lς τ(}ν τόπον τοϋ cΑλμυ.ροϋ χωρίον ·1) Μαγούλα καί οί 
Σαμισαράtοι λεγόμενοι σin~ τ] Εκεϊ:σε γiJ τών Λεβαχάτων καl τών Ταρω

νάτω-v» 3, CH παραφ-f}ορα του Εν tό) χρυσοβούλλ(ρ του 1198 τύπου Vele
chativa εUκόλω:;; δύναται να έρμηνευ{}Ώ φωνητικι\1ς *. 

Δ!ΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

1 Τ a f e 1- Τ h ο m a s, Urkundeιι, τ:όμ. Α', σελ. 488 σημ. 2. 
s Ν: Ί. Γ ι α'\' ν οπού λ ο υ, Ή μεσαιωνικ1) Φitιωτ:ις καl τα έ'\' αύτfί μ γη· 

με ία, έ'\' Δελτίφ τής "Ιστορικής καΙ. Έitνολογικfις 'Εταιρείας, τ:όμ. 8 (1923), σελ. 40. 
8 :ϊ\Ι i k 1 ο s i c h • j,{ ίi 11 e r, :\Ct3. et Dip!oιnata graeca, τόμ. 5, σελ. 25.15. 
* Ή συνέχεια της μελέτης εtς τόν προσεχή τόμΟ'\' ο:fις «Έπετηρίδος». 

ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΆΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 

Τ Α ΥΠΆΡΙΘΜΟΝ 16 ΚΑΙ 17 

Έκ τών καταλοίπων του Β. ΜυσtαΥ..ίδου, ών Χατάλογον Εδημοσίευσα 

Εν τή Έπετηρίδι τfις (Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών 1, &:ξια tδίας 
σπουδfις χαi μελέτης, Εκ τΟς Η./.λων, είναι καl til ύπ' αρι{}μΟν tι) καl 17, 
Cίτινιι περιέχουσιν ΕΧ1fεσιν αl!τοίi πρΟς τ(η· οLκουμενικΟν παtριάρχην Γερ

μ.ανlΙν τΟν ~~ dποστνλεϊ:σαν αUτό) τιl 15 Φεβρουαρίου 1914. το πρώτον 
τούτω Ι', τΟ Uπ' αριfrμΟν lβ, εl-vαt γραφομηχανημένον, τΟ δf: δεύτερον, τΟ 

ύπ' Cιρι{tμΟν 1 ί, είναι πρωtόγραφον, Εξ οίi Εγίνετο '11 γραφομηχάνησις 2• 

Ί\Ί {Jπ' αρι{tμΟν 1β χειρόγραφον αποτελείται έκ φύλλων fιρι13-μημέ

νων 133 (1-120 +α' -ι γ'). ~Εν τούτφ &ναγράφει Ο Μ υσtακίδης τα ς Ερεύ
νας καl μελέτας αuτοίί 1) 'Εν Τυβίγγη (φ. 3-SiJ), 2) έν Στουτγάρδη (φ. 

84-98), 3) έv Μονάχφ (φ. 9~-120) καί 4) έν τι(> Έπιμέτρφ τijς έκ,'}έ

σεως (φ. α '-ιγ') παρέχει αντίγραφα εργων τινών &'Vαφερομένων ε,, τfi 

έκfrέσει αUτοίi. 

'Ένεκα tών στενών όρίων του παρόντος τόμου τ1lς ~Εtαιρε(ας τών 

Βυζανtινών Σπουδών Sκδ(δω κατωτέρω τU.ς Ερεύνας και μελέτ:ας αUτου 

μόνον Εν Μονάχcρ (φ. 99-120), Εξ ών δύνανται ot αναγνίίισtαι να λά

βωσι γνώσιν περι της αξίας και σπουδαιότητος καi του liργου τούτου τοι:\ 

Μ υστακίδου. 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

'Εκ τil.;: ::τλουσιωτάτης ε'lς τε ε,·τυπιι κu.i. χειρ6yοαφα α:Uλικfις τε καi. 

δημοσίας βιβλιο{}{jκης του Λlονriχου :ωλ/ .. {Ί. δύΙ·ατιtί τις U_)(ρελη{}fiναι ~:χων 

καιρόν, ϊνΗ πρΟς μ.ελέτην δια{}έσυ. 'Εν Η·Uτίi lδιωτέρω; f:ίυχον dbελφιΥ.-fίς 

μερίμνης τού έ'ξόχου κυρίου Leiding-eι-, Κιευ1'}υντοίi η'δν χειρογράφων, 

1 Τόμος ΙΕ': σ. 352-404 καt ΙΣΓ, σ. ιιϋ-210. 

: Τόμος ΙΕ', σ. 355-357, f:ν-fl·α 11 περιγραψι) η!':Ιν καται.οιΠfJ)'\' τοιΊτ:ων. Έ'\' 

τ{ρ Vπ' &ρι-fl·μ.Ον 17 καταλοίπιρ ύπάρχουσι καί τι-να πημειό)ματα τοϋ Ι\Ιυστακίδου 

διαγραφέντα i.Jπ' ωJτ:οϋ 11 μ1) περιληψθέ'ηα fγ τψ ί•π' U.~;:ι-flμΟν 16 γραφομηχανη
μένιρ καταλοίπφ. 



276 It. Ι. Δυοβου1.•ιώτοu 

dκαδημα'ίκου, και του βοη{}ού αυτο1• διδάκτορος χ, Gerllausser καί ΥΕ'\'-; 

vαιοτciτης εις εργασίαν Εν τοίς χειρογράφοις συνδρομής διι'ι της διαταγf 
" "δ ' ' ζ' 'Ε ' ' " ' lς, ην ε ωκαν, εμοι χαρι ομενοι. πεμεΛη{}ην οπως εξελέγξω τίνα χεφό. 

γραφα εlδεν 11 Εμελέτησεν (r{νέγνω) δ Κρούσιος, εκ τινων δf: Εκκλησια~ 

στικfίς {)λης, 'ίνα Εκγράψω κεφάλαιά τινα, περt ίί)ν δf:ν Εκτείνομαι ν~y 

'Επέτυχαν, ϊν' &νεύρω &νεκδότους !tτι Επωτολάς τοϋ Μητροφάνο~. 
του Κρι τοπούλου, Κυρίλλου του Λουκάρεως, του Μελάγz-&ονος, τού 'Ια= 
κcΔf)ου Διασσωρίνου, κυρίου Δωρίδος, Μιχαfιλ Σοφιανού καΙ. &λλων, ταύ

τας δΕ κυρίως Εν τfl μεγάλη συλλογίj τοϋ Καμεραρίου, ηj ColJectio Ca. 
merariana cod. lat. 10351-10478, τfί πολυτόμφ 1. Τ1)ν συλλογην ταύτην 

συνίστημι ϊδιαίτατα εiς τους μέλλοντας, ϊνα γράψωσιν ίστορίαν έν γένει 

τών τfις 'ΑναγεννΊlσεως χρόν(JJ'\' καi. τάη.ι γραμμά-ςων 11 • Ουδεμία υπ(λρ'χει 
έπιστο/3] λατινιστi. βεβα(ως μ3Ί περιέχουσα λέξεις καi. φράσεις πολλlις 11 
δλ(γας 1\ καi. σειρUς έλληνιστί. <Έν βλέμμα εlς ηΧς Εκατοντάδας τών Επι

στολών δεικν{Ιει nlν κατc'ι τους χρόνους Εκείνους Εν{}ερμον φορδ.ν τών 

. πεπαιδευμένων πρΟς τΟ:; κλασσικ&ς γλώσσας καl δη ηlν Έλληνικ1Ίν. Αί

νίγματα, Επιγράμματα-, έλληνιστl Επιστολαl μαρτυρούσιν Εμφανέστατα τfιν 

τών πνευμάτων τροπ1lν πρΟς ηlν δια κλασσικής παιδεύσεως μόρφωσιν. 

'Εν τίϊ συλλογfι ταύτη &π1lντησα καl τiιν έπιστολ Υιν 'Α ντωνίου του 'Ε: 
πάρχου πρΟς τΟν Μελriγχ{}ονα χρονολογουμένην έξ Ένετίας τil ζ' Ελα

φηβολιctη•ος q,φμζ' έν δκτι~) φύλ_λοις εlς 4ον 3 έν Τουρκογραικίq. (σ. 543-, 
545) 1lδη δεδημοσιευμένην, ηlν τού Δεσπότου τfjς Σάμου 'Ιακώβου Βα

σιλικοί) πρΟς τΟν J\1ελάγχ{}ονα &πΟ Βρουξέλλων τ] 8 &ν1'tεστηριώνος τού 
q:φνε' γεγραμμ_ένην καl ταύι:ην γνωσηlν έκ τfjς Τουρχογραικίας (σ. 55()} .ι 

ηlν άπανταχούσαν τού παι:ριάρχου Διονυσίου, ηlν ύπΕρ του Καππαδόκου 

Στεφάνου Εκδο{}είσαν μηνi. μα'ίφ lνδικτ. ιβ' καl ταύτην δμοίως έν τ] 

Τουρκογραικίq; (σ. 552-553) κατακεχωρισμένην μετα λατινικijς μάλιστα 

Ι Joach. Ca,ιnerariιιs 1526 Noribergae ίη Schola Sebaldlna (nnnc recens insti~ 
tnto) docere coepit 1535 Tubingae factus professor fnit, 1541 Lipsianι miσravit. 

Τ1)ν σημείωσιν παρέλαβαν παρα τοU 1\ρουσίου ιTιn·cogr. 552). 'Απεβίωσε ""τ'[ι 17 
·Απριλίου 1574. 

a Ό εκ τών συντακτίi"Jν τοU Καταλόγου τcΟν Cod. Latinornιn BibJiothecae 
Reg. Monacensis πει.>l της συλλογfΊς ταύτης fγραψεν έν Sitzungsb. d. philos. hi>ot. 
classe της Άκαδημείας του Μονάχου 1873, ~iίber die HandSJclιriftliche Saιnmlnng 

d. Camιnerarii nnd ihι-e Schicksale~ πραγματείαϊ', -iΊν δfϊ• ιiϊ·έγγων. 
3 'Εν τφ α1ιτογράφφ (ϋψος 0,220XU,lβ0 πλ ) προστί-0εται εtς τ1lϊ' f:σω fπιγραΜ 

ψ1'1ν ή λέξις "'τ(ρ σοφωτάτφ». Ή ~ξω-&ι έπιγραφ1l «Τ φ έπιεικεσtάrφ κυρίφ Φιλίππφ 
τφ Μελάγχ·θ-οϊ•t». 

4_. 'Ύψος 0,300Χ0,200. Ή fξω-&ι έπιγραφΊ] .:c:T<i'J σοφωτάτω και ει'ίσεβεστάτφ 
U.νδρί κυρίφ Φιλί.ππφ τφ Μεί-.άγχ{}ο'Vι, κδ.μοl σεβασμ:ωτάτφ». . 
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μεταφράσεως 1 . 'Α:νελί τ των περαι τ~ρω ηlν πολύτιμον ταύτη ν συλλογ1)ν, 
ι:i}v λατινικΊlν, εύρον και ΕπιστολΊ'ιν του Μελάγz.Ί'rονος τό) ]ακώ[Jφ Διασ
σωρινψ κυρίφ Δωρίδας καΙ. τc'Ρ 'lακ{lJί)oJ Βασιλικό) δεσπότη Σάμου, dν
δράσι ε{ιγενί(! τ-ε κιιt Επιστημ<'iη• ε.μπειρίρ. καt στρατηγικαϊς &ρεταϊς Επι

φανεστάτοις 2 . CH Επιστολ1) αϋτη ε\' τρισt σfλίσι τ-fις κόλλας, κεχρονι

σμένη τύ Εαρινή ι:ροπίi (ϋψος Ο,~ΟΟΧΟ,Ηω) 3 &.νέκδοτος ο.Uσα κείται έν 
&.ντιγρr.ίφφ, τυγχάνει δΕ &ξία δηιιοσιεύσεως καl δι' &λλου; μf.ν λόγους, 

&λλ' Lδίως διότι -θ-υμίαμα ευγνωμοσύνης Εν u:Uτίi προσάγεται πρΟς ηlν 
dρχαίαν Έλλάδα 'Εν tίϊ Τουρκογραικίq. δημοσιεύοντ:αι δύο Επιστολαί, 
μία τού Διασσωρίνου καt έτέρα τ:οί:i Uασιλικοί:i πρΟς τΟν Μελάγχ-&ονα, 

δστις δι&. τοϋ Καμεραρίου διCι μιάς πρΟς &μφοτέρους, συγγενείς μάλιστα 

Οντας, dπα.ντQ. (σ. 557). eH τ11ς δ.νωτέρω Επιστολfiς f:πιγρα.φ1~! δεικνύει ηlν 
τών "Ελλ{ινων τούτων Εν πολλοίς σπουδαιό-τ:ητα καi. τΟν χαρακ-τ:ηρα. 

Του Μελάγχ{}ονος έπιστολην έτέραν &.·ντέγραψα. πρΟς τΟν οlκουμενι

κΟν παι:ριάρχην Ίωάσαφ τΟν Μεγαλοπρεπij σεσημασμένην ήμ.έρ{ι; <ttfi &πΟ 
τfiς μετοπωρινfiς lσημερ(ας ιστ', Ετει τής Χριστογον(ας ψpν1'1'» Εκ Λει

ψίας. 'Ή 6πιστολ1l αϋtη έν πρωτογράφφ γεγραμμένη κατα tO 11μισυ -τ:ου 

πλάτους τfίς σελ. ({\ψ, 0,300ΧΟ,200) εστiν aνέΥοδοτος, διάφορος δε τής EV 

1 'Εν &ϊ•tιγράφφ ήμίφυλλον δεδιπλωμένον εtς διJο και τCι.ς τέσσαρας σελ(δας 

πλήρες fχοϊ' (ϋψος 0,200ΧΟ,160). Έφίστημι πlν προσοχ1jΥ των μελλόντω'\', 'ίνα συμ
βοuλευ-&ώσι ηlν συλλογή·ν. Έπi τη; μηνολογίας έγω ιiϊ'αγινό)σκω ~ Ίσυϊ'ίφ», εν φ έν 
τφ έντύπφ fχει «μα·tφ~, &λλ' διιια δη :Ον τfi μεταφράσει., 1ϊτις ~"'' τfj ι:i:ταρατηρήτφ, 
τfi επομένυ σελίδι, τετύπωtαι, φέρεται «mense Junio». 

j ΔιασσωρΊ:ϊ•ος, ένίοtε καl Διασωρινός, 'Ρόδιος, μ(ι:θ·ητΊ1ς τοϋ Έρμοδώρου τού 

Λυστάρχου, &ντιγραφεύς χειρογρό.φων, ό.λλiι. καl ριψοκίνδυγος, ώς δ Εξάδελφος 
αύτοi:J Βασιλικός, εγέ,•εtο 'ίππαρχος έν τι!) ο rσαη~ύματι Καρόλου του .Ι;.' μετασχiο·ν 

τών έπl. την Γαλλίαν καΙ. Ίταλίαν στψ.ιτειών τοiί α-ότοκράτορος τ:ούτου. uΟρα περl 

ΗύΙΟii ι .. eg Ι" a n d, Bibl. Hell. τόμ. 1. :κ. 133. Χειρό-γραφα αύτ:ου σώζονται ε,, 

τ"[ι ~{Jνιr.fi βιβλιοf!1Ίκη τΟJϊ' Παρισίων και f-1' 'F.σκουριαλείψ. ΔιCι. τοϋ Βασιλικού 

έγνωuiσ-&11 έν Γερμα·νίq. καi μετά tuii Μελάγχ1tονος. 'Εκ Κύπρου, δπου ετελεύτη
σε {}άγατον δξUϊ' τi_] 17 Αϋγούστου Η)62, γράφει καi τψ πατριάρχιΊ ('Ελλ. Φιλ. 

Σ, λ λ. τόμ. ΙΑ', σ. 71-72 καl L e g r a η d, α-ότό1tι, τόμ. 2, σ. 355) Εξαιτούμενος 

τCι.ς ε1ιχας α-ότοϋ καl λέγει δτι δ f.\' Ι\Ιολbαβίq: {lγεμώγ, δ Ο:νέκα1tεγ Ήι_ιακλείδης 

συγγενt)ς αί'ιτφ έστιν. Ή εν Τουρκογραικίq. (σ. 556J έ:τιστολΊl τοϋ Διασσωρίϊ•Ου 

πρός τΟν Μελάγχ1tονα ιlΨαδημοσιεύεται παρr'ι. L e g r a n d, fϊ•-0' ciγωτέρω, σ. 

354. Ό δε Βασιλικός, και αUτΟς 'Ιάκωβος, ευτυχέστερος ύπijρξεν έν τfj QιψοκινΜ 

δύνφ α1ιτοϋ .πολιtικfι. Πεπαιδευμένος καί -γλωσσομα1tής, ου μόνον Ίlγεμiο'V της Σά

μου έγένετο, &.λλό. μετ:επήδησε και εlς ηlν ήγεμονίαν της Μολδαβίας μετCι. τΟ 

1561. 'Όρα L e g r a η d, Deux νies de Jacques Basilίcos 18θ9 καl Urechi (:ξ'icot) 

Chronique de Moldavie, σ. ,jQ7. 'Όρα καί Turcogr. σημ. 248 καl επιστολ1lν 247 
καl διόρ-&ωσιν παρCι. 1 .. e g r a n d. Εν-θ-' &νωτέρωι σ. XV ΙΙΙ. 

\~1 "'"' '"'''''"' e 

3 Βεβαίως τοϋ q;φνστ'. 
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tύ Τουρκογραικίq; (556-557), Ίlτις φέρει μόνον Ετους σημείωσιν oUχt δε' 
μηνός 1 . 'Επιγράφεται δΕ: Εν τii t'Qq. κάτω{}ι κατιl κά{}ετον διεύ{}υνσιν 

«Τψ μακαριωτάτφ καl σεβασμιωτάτφ κφ 'Ιωάσαφ .Ελέcρ Θεου &ρχtεπι

σκόπφ Κωνσταντινουπόλεως Νέας <Ρώμης κv.:t Οtκuυμενικ(ί) Πατριάρχη 

κφ μοι αLδεσιμωτάτcρ». 

ΟίονεL ταύτης συνέχειαν -&εωρητέον τ1Ίν 8πιστολ-1Ίν τοϋ ~Ιωακε'ιμ τοϋ 

Καμερυ;ρίου Εκ Παβεπέργης πρΟς τΟν Δημ1lτριον (τΟν vοτάριον του QηγΟς 

Πογδανίας) χρονολογουμένην «tίi τfις {}ερικfις τροπijς Uιμέρq.) ετει άπΟ 

Χριστογονία; q:φξ/ », <Η Επιστο13Ί (0,220Χ O,lGO) προσκεκολλημένη εlς τ1Ίν 
συλλογ1~JV τU προηγουμένη Επιγρ(iφεται «Τ ψ τιμιωτάτφ κυρίψ Δημητρίφ 2 

δπου ποτ' ilν τύχη Επιδημών», Εστl δΕ χρ{jσιμος, δ6τι γινcδσκονται δια 

τrιύtης λεπτομέρειαί τινες του {}ανάτου τοϋ μεγάλου l'\'fελιiγχ{}ονος s. 

'λνείiρον Επίσης καi. f.πιστολi}'\! Λ~Ιιχω)λ τοϋ ΣοφιανοU πρΟς τΟν 'Ι. Κημε

ράριον εκ Παταβίου πυανtψιώνος ζ. ψθ·ί νοντος q.φξα' zρονολογουμένην. 

Ταύτης ύποκείμενόν εστι συμφωνία περi. εκδόσεως βιβλίων καi. εκλογής 

τυπογραφείων. ·ο ΣοφιανΟς πολλών &νδρώv τ11ς 'Αναγεννιίσεως φίλος 

γενόμενος dπεβtωσε τό) 1564 4 . 

Έν τψ XV τόμφ τf)ς συλλογf)ς τα·ύτης τοϋ Καμεραρίου είiρον εν φύλ.: 

λφ lί6 Μητροφάνους τοίi Κριτοπούλου, του εκ Βερροίας, σχέδιον Επιστο-

1 Έν τφ α' μέοει τοU βιβλi.ου, oU ιl f.πιγQαφι1 «λΊartini Crιιsίi Poeιuatn!ll grae
corll1u lίbri duo .. , Ejusdem :\Ίartini Crιιsii, Oratίonnm lilJeι· unns», έδημοσιειί{}η 

πρ&τ;uν 11 έπιστολt'ι αϋ"η πρΟς τΟν πατριάρχην όJς καi. 1Ί τοϋ Κροuσίοu πρΟς τΟν 

ΡαρτοUρUΙ' Άλέ';ιον (σ. 117 και έξης) ην άντιγράψας f:πέστειλα np Legι·and άγνο
οUντι Κ<1.l τι] ν ϋπαρξιν αfnoU τοU βιβλίου (Bibl. Hel\. Ι, σ. 312 κ. έ.). το βιβλίον 

τούtο σπανι(όcατον τετύπωτ;αι έν Βασιλείq. calendis Augn~ti anrιo salntis 1566 

(παρr~ Bnιnet 15G7) εtς 4ον, rίπόκειται δ' ε_,, Τυβιγγυ {,π' δ.ρ. _Δ;{$ 4ον. 

j «Δημ{μριος τοi'Jνομα φίλο; φάσκων εtναι Μυσίου» δηλ. f.κf,lνου rΩi! δrωJ

νύμου, toU Μυσοϋ, δστις fyραφε πρός τόν ΙΊΙελάγχ-&ο'\'α (σ. ~tiiJ-·· 2β,.J (i{Jzl i'fi4, 

ώς τό fνcυπον παρδ. Ί'urcogr.) καΙ. δστις κατ' f:πισωλ1]ν τοϋ ~1ελιίγz0uνο; :τρός 

τΟν Ίωάσαφ (Ί'urcogr. 557-559) «τclς (τtΟν Λου{}ηρα'\•ών) συνάξεις έ(Uυακε καl. 

της διδασκαλίας <lκροαtΊΊς εγf-νετο» •Qnalis vir Deιuetι-ins» δρα Ί'urcogr. σ. 264. 
ΊδΕ καl Β α φ ε ί δ ο υ, Έκκλ. ίστορ. Γ, 44. ;ι;. έξ. 

:ι ΦLλιππος ό Μελάγχi!ων δ.πεβίωσε -cl'ι 19 'Απριλίου 1560 f.ν Βιττεμβέργιl· 

Έ'\' σελ. 91 τοϋ Β' μέρους τοU εν τϋ σηu.. 1 προηγοuμένΊΊς σελίδος μνημονευιΗ'\'τΟς 
συγγράμματος φέρεται επίγραμμα του Κρουσίαυ 78 στίχων Ciξιον tδίας &ναγραφης. 

'Εν δε τϋ ψq; της 98 σελ. «~1ortuus est die 19 Apι-il15(;)0 ampJius 6V annos 11atus». 
ToU ποιήματος τοϋ Κρουσίου επιγραφi] «λlαρτίνου Κρουσίου Μελάγχ{}ων q.φ'ξ'». 

Έπιτραπήτω μαι έκ πολλώ'\' 'ί.να μνημονεύσω, Ωτι 11 της έλληνικη-; γλfbσσης Γραμ

ματικΊ) του Μελάγχ{}ονος μέz.ρι τοϋ 1622 τεσσαράκοντα τετράκις έξεδό{}η. 
ι ~σρα V ο g e l-G a r t h a u s e n, "Ε·ν{}' άνωτέρω σελ, 320, 
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'Εκ τών καταλοίπων τού Β. ).lυστu.κiδου τα υπ αρι μΙJΙ>' και · 

. "'30' λfις αύτογράφου, έν υ) σβέσματά τι να άπαντr:ϊJσιν. Ί; ε.πιστο/~η εκ , μο-

σειοών πλi1ν τών τf)ς προσφων1)σεως κα.L τfις υπογραφης, γραφετα.: 
νον "" , ~ , ) " -
έν Νυρεμβέργη πρΟς Γρηγόριον Κουέκκιον (τον ι:ι;ρον ,«ετει .';ης το~ 
Θεού πατρΟζ καταλλαγfις qχκστ' Μεταγειτνιώνος ε ιστημενο .. υ» ~η:οι τρ~
ιιηνον πρΟ τfις εl.ς Τυβίγγην κα-&ό-&ου αύτου, δπου, ,cbς Υ':ωστον,, επι δ~κα
. •ον διαtρ(ψας κα.l των πανεπιστημιακίϊη• μα{}ηματων ακροα.της !ενομε-
ιιη'\ ' - c ' ny Βυρ 
', 1 Ε. σι τίζετο δηu.οσίq δαπriνη, προνοίq. γενναιq. του ηγεμονος " , , -
' 0ς' · , s " δ' ' - ~σιανοιογω 
εμβέργη'"' εν τ& τών φ οι τητόη• συ σ σι τι φ , εμενε ε παρ α τ φ α , " " 

τ _Q ~ W 'schΙ'ckart α'),Ί{}εί πανεπισηΊιιονι s. ΤΊlν έπιστολην πα
κα.υηγητη · ' " - · , ' . ~ ~ - ~ , 1 
ρατί{}ημι ένταϋ{}α olJχi. έν tQ) f;πιμέτρφ διu.. το εν αυτη επισυνημμενΟ'\ 

επί γραμμα. . . • · Θ • 
«Χάριν και δλεος παρU. τοϋ ενΟς τρισυ:τι:οστατου και ομοουσω~ "εο,υ. 
Είώ&ασιν οί δφείλοντες Ενέχυρον παρατιΊ.'tένω τοίς δανεισταις ~περ 

ου δανείου ϊν' ε'ί τι &ντίξοον α\Ιτο1ς συμβfι, εχοιεν οί δανείσαντες oftε~ 
~ναχτι1σαιν~ο τΟ χαταβλη&έν.Εt δέ τι κειμι']λ.ιον μ1) fι τοίς Οφειλέταις του 
δανεCου &ντάξιον:ο αν εvεzειράσωνται, zειρογράφοις βούλοντάι τα.ς ?φει-
) , ~ ~ πεδοϋν δι' ών οί χρήσται 4. τους Οφείλοντας ε'ίτε &ναβαλλομενους 
~.α~ εμ ' • ~ - ' ' ' ιου-
tΊ1ν όφειλΥιν ε'ίτε καt Cίρνουμένους ταύτην (ει των κακιστων τ~γΧ~' , 

· • 't ' ' , ~πότισιν Εγω δε, σι ν Όντες) δχοιεν Ελέγχειν τε και ανιιγκα_ειν πρ~ς τη'\ α ι ~· " _ 

Ciνερ περιφανέστατε καl Εξοχώτατε, κύριε Γρηγοριε Κουεκκιε ~ν ι~-cρο:ς 
λ ' τε δπειδΊl π/ είστης εύνοίας δφ-&ην άπολελαυκΟ)ς προς της σης 
αμπροτα ' " ' " ' ~ Ν "δ , . β Ί Οπως 

δνδο'J:ότη-cος πλε(στην τε φροντιδα υπερ εμου η η α υ τος κατ ε α ωυ, 
':1 ' ' ο ' ~ ) ' 5 καl tη' '! ενούσαν διασώσης 

τ1Ίν τε &.ποϋσαν μαι υγιειαν αναγ,α .. εσuς , ~ 

(ταUτα γάρ Εστι περl. ϋ. ή φιλάνftρωπος 1Jμfi:ιν τέχνη καταγιν-ετ~ι), καν
τεύ&εν πολλής ευχαριστίας Οφειλέτης σοι δγενόμην, ~ϋτε &ποδ,ουναί σο,ι 
τΟ Οφλημα οίος τέ εlμι (πό&εν γι}ρ cξέvο; καl. δδ?ιπορος τ_υ~χαν~ν ;) 0~ 
κειμι1λιον ενεστί μαι, δ αν Ενχειρίσαιμι εlς &σφαλειαν tοι; οφληματος 

ι Τη 17 Sβρίου 1626 έ'\•εyράφη ε!.ς -ι:Ο πανεπιστήμιον, ,ώς ό μ~καρίτης ,δεινός 
σανσκριτ:σ-c11ς R. Roth έπέστειλε τfρ περl Μητροφάνους γρ~ψαγτι αρχιμα~δριτυ Α. 
Δημη-cρακοπούλφ. ("Εν Λειψίq: 1870 σ. 2-1). Πρβλ. Ρ ε '\' ι ε(! η, ΜητροφαΎης Κρι-
τόπουλος, Ά{}fιναι, 1893, σ. 74. . . , ... I ' ' αl 

2 "Ορα τί τό συσσίτιον τοϋτο, τό Collegωm ιllnstre, εν φ μετα πριγκηποη κ 

ευπατριδών &νεστρέφετο ό ήμέτερος f.ν Ρ ε '\' ι έ Q. 'tl· σ. >78. I , ' - 1628 
s Allgem. Dentsche Biographie f.ν λ:Ο Schιckart εκδου:;: εν Τυβιγγι1 τ~ _ 

Tarih. h. e. Series Regrum Persiae εtς 4ον πολλ1]ν έκαρπώ-6-η βο{]ftειαν εκ της 
μετό. τοϋ Κριτοπούλου κα{}ημερινf)ς συνανασtροφfις, σ. 80. 

4. «Ε'ίτε» διεσβεσμένον. 
5 'Ηγείται τοϋ άνακαλέσης ή σβεσ{}εϊσα λέξις διασώσιΊς· 
ο «Τουτl. δε τ(ρ• διαγεγραμμένο'\'. 
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τΌυτφl δΕ τψ χειρογριiφφ πασίδηλον ποιούμαι πλείστα; χ&ριτας δφεCλειν 
σοι, (J.; &ρνι]σασ-&αί με ο1Jποτ' Ο.ν fάση, &λλCι. καν 11 ύπέρ-&εσις της &ποτί
σεω; μακροτέρα τοϋ δέοντος γένηται, τοU-&' Οπερ τις δεινΌς καL dδέκα
στος δικαση']ς βιιiσετα[ με πρΟς &νταπόδοσιν. 

<Ίνα δΕ: α{,τ0ς η)ν fμ1'Jν πρΟς σΕ εVνοιαv 'ίδιΕ &κ(βδηλον ο·Uσαν καi
Εζω πιiση; σκηνf]ς καl φαιν(iκης (sic) τουτi το 8πος τΟ σμικρΟν καt εΊJτε
λέ;, δπερ εL; τfιν &κδο-&ησομένην σοι, όσονούπω, &νατομικfιν βίβλο ν 1, &ρ
κούντως οίμαι: τούτο παραστι]σει, φ τεκμηρίφ χρόηιενος του ες d.εl &γα
παν με μΎι λιΊξης. 

'.Ερρωμένως μαι δωβιψης ΚU.1~' Εκάτερον τΟν Ciν&ρωπον εν Κυοίω 
Ίησοί) Χοιστc)) τώ Evi τi]ς ύπεοrι.]'ία'" Τοιυ.'δσ-~ - _Q _(}_ ' ' : • .. . , . .. . ·-:. _ .,, τq;ι vεα νvρωπφ και μονφ 

LωrfΊρι ήμ(ϊ)ν. 

'ι:.-: ν Ν ωριμβέργιι 'Έrει τ1lς του Θεού πα tρΟς καταλλαγfΊ; gφκστ' 
1\Ιεταγει η•ιώvο:; ε' Lσταμένου 2 • 

τfϊς Εξοχότητα; δλσς, όJς οίδας. 
}.1 ηtροφιiνης 'ιερομόναχος ό Κρι tόπουλος, δ Ε. κ Ηερροίας της Μακε

δονίας 8 ». 

ΤΟ εν τ·fi Sπιστολfj Επίγραμμα (Επος) εχει c'Ος εξης (φ ι77α) : 

«Εlς τΟν πολυμα{}έστατον καi Ε:νδοξότατον κύριον Γρηγύριον τΟν 
Κουέκκιο\•, διδάσκαλον τ11; Lατρικfις τέχνης περιφανέστατον, Εμόν τε φ(
λον και σπουδαση)ν 4. φιλανitρωπότατον. 

Κρυπτό.δια φ1Ί-ιμένου καi νεκροϋ σώματος εl σ·U 
εlδέμεγαι βούλει, τιΊνδε λάβε γλυκερ1)ν 
χαl νεοτευχ1l, ι;J φίλε, βίβλον, η)ν σοφίης καl 
τέχνης fργοπόνου lμ.πλεον, 11 σε τάδε 
&τρεκέως καταδείξει Ίlκιστ' εΙς χρόνον r1δρ(Jν 
&λλ' εlς μ1iκος όδοU (lτραποU oU δολιχfjς. 
Γρηγδριος δε πατ1)ρ ό Κουέκκιος επλετο τfίς δε 
LητρΟς πολλr"όν φέρτιπος 11δ' &γαitός. 
Τοϋδ' ·Ιiτοι κλέος έστlν δ σοΥ· τ' έπισκίδναται 1lcOς 
ού πdσ' αL dρεταi τοlς μετόπισftι σαφείς. 

---·-----"-"-

1 "Βίβλον·> διεπβεσμένον, &λλα πάλιν γεγραμμένη ή λέξις βίβλον έν συνεχείq. 
τοϋ λόγου. 

2 Φ1Ηνοντος, δπερ έσβεσμέ·νον προηγε'ϊται της λέξεως ίσταμένου. 
3 Μητροφάνης βραχυγραφίq. Μ ης καλλιγραφικώτατα και ή λέξις ίερομό·ναχος 

διΛ. μονοκονδυλιdς. 

4 Μεταξ{Ι το) ν δύο tο1Ίτων λέξεων εϋρηται διεσβεσμένη συλλαβ1l λέξεο)ς «εtλ~ 
(ικριν"ij ;) 

'Εκ τών καταλοί.πωγ τοϋ Β. :\Ιυστω~ίδου τΟ.ύ11:' &.ρι{ΙμQ,, 16 ~αί 17. 

Λ·ϋτός σοι δστ&. λευχι\ καl σπ/.1]νά τε αίματόεν τε 

ή:τcιρ δηλu'Jσει, πάντα τ' &σαφέα 1 • 
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λlητροφriνη; Lερομ·όνcιχος δ Κρι τόπουλος, ό fκ Βερροίας τ·f]ς Μαχεδο-

" ' '\'!((ζJ> ~. 

'Εν τfi 4 σεί.ίδι τοϊι φύλλου τ·lϊ; Επιστολ11; η] 1ϊ7β §ξω{tι εϋρηται 11 

Επιγραφιl: 
«'Ανδρi. πολυμα-&εστάτq;ι, σοφωτάτφ τε καi f:νδοξοτάτφ, κυρίφ Γρη

yορίφ τψ Κουεκχίφ διδuσκciλφ τ1iς "Ιατρική; τέχνης περιφανεστάτφ, έμψ 

τε φίλφ καi σπο uδαστil φιλαν{}ρωποτ\iτιυ ». 

Περl τfΊς ανωτέρω fπιστολΊΊ; ο-lιδεl; τίϊJν τριCδν λογιωηίτων &νδρών, 

τiiJν περί του ΚριτοποUλου γρα1.)Jάντω\', λόγον ποιείται, οUτε δ δ.ρzιμ. Δη· 

μητρακόπουλος, ο{iτε ό Γ. :Δί(ιζαρcJ.κης, οί!τε δ Μ. Ρενιέρης 3 . 

'Ε:ι:ιστέλλεται ί(Q Γρηγορίφ Κουεκκίφ (Cueccius), υtψ Γεωργίου του 
Κοl!εκκίου, κα{}ηγητ·τli τ-fjς l?j{}·ιr::iΊ; φιλοσοφίας και τής CΕλλάδο:; φωνής εν 

'Αλτόρφη 4., παρ' ιr) δ Κριτόπουλος καl διέμενεv δτ' Εσπο·Uδαζεν έν τψ 

al)tό&ι πανεπιστημ[r.!), n'Q νεο:rαγετ, ·ύ.τότ:ροφος cΊ\v τ-ης ε·Uγενεστάτης Γε

ρουσίας, τής πλησίον Νυρεμβέργη ς 5 . 

Έκ τfίς έJΊωτολΎ)ς δείκνυι:αι 11 τοι' Κριτοπούλου ευγνωμοσύνη πρΟς 

τΟν LιιτρΟν ccτόν ί'lΊν &.ποUσαν ·Uγιεlαν α·UτοU δ.νακαλέσαντα καΙ τ1Ίν fνοU

σαν διασώσαντα», τΟν καl ε1' τli Φιλο1}ιΊκη ύπογρciφοντα (σ. 173). OUχl 
()ρΊΊ-{] εστιν ι1 &νάγνωσις τοί":! σε[}υ.στοi:i Ρε\ιιέρη Lue.ccius &ντt το'\) Quec-

Q' ,,, 'O'L' cius συγχυυεντος ευΥ..οΛ.ω ι:ατιι. του .-- ως . 
'Ίνα μ1Ί επrυέρzωμαι εl; τU UπΟ τoi:i Κριtοπούλου, επισημειοi:Jμαι δτι 

ιlμέσως Επεtαι καl &λλη Επιστοf..Ί'ι Εν ?J.λλφ φύλλφ. tH Επιστολ1) αϋτη ιlμ.1ν 
διιεινε κεκολοβωμένη, διότι dπεκόπη τι) εκ τ11ς διπλcδσεως κάτω μέρος του 

<;ύλλου, κατ' &κολου{}ίαν δfν γνc1φίζομεν τίνι (1.ναφέρεται 1 τίνι χρόνφ γρά-

1 τα κυρτοlς στοι;ι:F.ίΟtς f.ξ fμΊ]ς διορ'θώσεως. ΣημειωτέΟ'\' δ?: δ τι. μετcΊ. τ·ιlν ,ε,πι· 

γι_Ηι.φ 1lν d.μέσως έν τfι σε/.iδι ύπ(lρχουσι'\' αί τέσσαρες λέ'ξεις «κρυπτάbια qΛΙψενου 

καl νεκροϊi» δια γραμμi']ς 6.πλ1lς διαγι;yραμμένα καi εlτα τΟ έπίγραμμα. 

2 Ή ύπογραψιl όλόγραφος. 

5 Λειψίq. 1870. Κα"lρφ 1884. 'Α.{}1ινησιν 1873. , 
4 Ό Κουέκκως (ΓεόJργιος) μετέφρασε'\' εtς niν των Λατ(νω'\' γλώσσα·ν τον 

δημοσίq. έν τiJ 'Ακαδημί(f. &παγγελi)έ,·cα έλληνιστi :τανηγυριΧΟν' λόγ~ν ,ύπΟ τ?ίi 

Κριτο:τούλου (25 ΔεΧεμβρίου 16~6),· tO\' l>ν 'Αλτδορφ~rι: δημοσι:'υ{\εντα α~~εσως ε'ν 

τώ πανεπιστημιακψ τυπογψ;.φεlο_.) 1G2G εlς '1ον. 'Α'\•τιtυΠΟ\' του σπανιωταtου του-

τ-~υ βιβλίου ηύτ;ύχησα 'ίν' (lγοράσω. , 
5 'Όσα Δ η ιι η τ ρ α χ ο π ο 1'! λ ο u, Δ'\Κίμ .. ων πεQi Μ. σ. 17 καl Ρ ε'\' ι ε ρ η. 

~Μητ-ροφά~·ης ό i{ρι.τ.όπουλος εν Γερμανίq.•, σ. ϊ3 καi. §~ης σ. 83 δια τCις ι,. ΤυΒίγ~ 
Υ1.1 περιποιψπις καi. τιμάς. 

• Ρ ε ν ι έ ρ η. σ. 65 καί 67. 



282 Κ. Ι. ΔυοΒου'\'ιclηου 

φεται, τοίi σωζομένου φύλλου 178β τ1lς Οπισ{Ηας σελ(δος &γράφου μεί
ναντος 1. 

'Εκ τ11ς ε:τιστολ Ίiς ταύtΊl:: σώζονται I δ' ' ~ μονον εκα πεντε σειραL πλΊ)ν 
tΊi:;: προσφων Ι]σεως, εzουσι δΕ ιΟς έξ·lϊς : 

Θ _«Χάριν καL ελεος παρU του ένΟς καi. τρισυ;ι:οσ~ιiτου καi όμοουσCου 
ε ου. 

" "~U~ε~ιία τ~ν ε~ς ~υρ;μβ~ρ;ηv ,ελεύσεων οϋτως ιiηδ-!'ις μου fJπήρξεν 
ως η εσχατη _αυτη: επει οu;ι. εγενετο μοι δ.λις καl κατα{}υμίως της σfις 

συναναστ~οφη~ και ·Ί:λυχ~τατης ~υλλrιλLCΙ.ς &πολαϊiσαι, ε·~ 1]ς ό)σπερ τΟ κέρ
δος διπλουν (το γε εις μα{tησιν 1οικον καί ε\:ς ·l1 ttων -χ:οσιιιόη1τα) ου"τιο κ ' 
" ~ ' ' cδ ' ~ αι 
η απ~ τοuτωv_ η ,ον~Ί διπλ1) μοι προσγίνεται, τοσαύτη δf καi η ζημία dπο.ι 
τυγχανοντι της εφεΓJεως. 

Έπανfiκσν ούν 'Αλ τορφίαζε cΗtυμών ε :Πι τού τ φ καi dσχάλλων ο'1 ' - ' '} ' " ς 
~ιηκε;ι τη; α ι υμ:ας γαληνιίiν δυναμένης. Έπl σοι δΕ κείται, u) η πει1tι~) 
επικα1'tηται κ·_.t{}απερ μ(iλιστα τοίς Ερασμίοι~ (iνitεσι τΟ νέφο~ τfι-- Q{} 

μ,ίας διασκεδ(iσαι δια μελιρρύτων πρός με γρ;μμάτων, &ναπληρ~ύντ~ν μ~~ 
δ σ \ <;- > Ο! <Ι I 

) ~ε~ π~ν ~η~~:αν, ο;τερ ~τι ποιησεις ουκ ιlμφιβάλλω γ,αi, συντόμως μέν-
τα~ ?υ ,γαρ ~νεζη, ~α~ορωv με τfi CΗtυμίq; καταβαπτ{ζεσ1tαι. 'ΕμοL γιiρ ει 
και ε!,πις του μετ ολιγον σε Οψεσ&αι καL τfjς Ενούσης σοι σοφίας κατα
τρυφησαι, χρηστιlς Vποτείνω μοι fλπίδας, dλλ' εν τώ ΙΙ.Εtαξυ διαστήματ 

~ , , , , , , • ι- ·ι ι 

ουκ απεχομαι ει μη και δια γραμμcί.τωv καρπουσ-&αι 2, Είεν. ~ο νύμφιο 
Π ρ' < ~ 0 

"' " ' ι ζ 
α ημιv εστιν, ον ει γε αναμνησεις περi ού καL Ciλλοτε έ'φ{}ην σοι εί-

:πiiJν τα μέγιστα ... )), 

Πρlν .J1 καταΗέσω τΟν κάλαμον περαίνων τ1ιν Εκ1tεσιν ταύτην -&εω
ρ~J &παρα~τητον, ~να ύπομν{]σω τοίς περ'ι τΟν σοφι6τατον καl όμολογη
την• πα,τρ~αρ<~ην ,Κυρ~λλο,''', λ,έγω τΟν Λούκαριν, &σχολουμένοις καl περl τα 
κατ ~υ-ων, οτι εν_τφ Δ και tQ) Θ' ιι)μφ του πολυτίμου κώδικος τοϋ Κα

μ~ρα~ι~υ (Col1;ctιo ~ ;t 9) ύn:άρχουσι πρωτότυποι αUτόγραφοι Επισ-cολαl 
αυτου Λ.ατινιστι τε και ιταλιστt :cέντε. (Η μελέτη τών επιστολών τούτων 
τ ι ο ' _Q ' ' ' 

ων τινες εισι και συν'U'ηματικcιι δι dρι&μών εν τli συναφείg τοίi λόγου 

π~ποικιλμέ~αι διCι τα κύρια Ονόματα προαπαι τεϊ γνώσεις βα&υτέρας tiϊ.ς 
πατρω.:ρχικης ίστορίας -cοϋ μεγάλου τούτου πατριάρ:ι.ου καi τής βιβλιο· 
γραφικfις, δια η'1'ν σύγχρονον αVτοίi ίστορίαv κιν{]σεωr άρχαιοtέρας τε 
:αl ν~ωτ~ρας, χρησιμω;άτης δια t1lν πατριαρχικ1Ίν ταύτ:~ν μ~νογραφίαν, 
α μα δε των δημοσιευ-&εντων τε καL &νεκδότων Εγγράφων. ·ο Leg·rand 3 

1 'Επέδειξα τ(ρ κ. I~eid-ίnger τΟ μέρος ινα σημειω-&fί προσηκόντως. 
2 "Ανω{}ε'\' «ώμαι» (sic). 
3 

L e g r a η d, Bibl, Hellen. IV, 161 καί έ.ξης. 

Έκ τ&ν καταΧοίπω'\' τοιJ Β. λΙυστακίδου τά Uπ' άρι-&μCη• 16 καl 17. 283 

:;τληροί τΟν τέταρτο·ν τόμυν της δευτέρα.; σειράς τΊϊς §λλ. Βιβλωγραφ(ας 

α-\'JτoiJ σχεδόν δλον διιl ο}αuμασίας συλλογή; περl Λουκιί.ρεως σημειωμά

των καL Εγγράφων, ποολογίζων δε λέγει, δ τι παρ Δ λογίφ τι νί, o·U δΕν &να
φέρει τΟ Ονομα, εύρε καL συνε[1ουλεύftη σειρc/.ν ύπερεκατΟν aυτογράφων 

τoiJ μci.ρtυρο; πατρι(Lρχου Επιστολ(ί)ν i'.ταλιστL τΟ :;τλείστον γεγραμμένων 

καί τινων λατινιστL μιά; δΕ μόνον Ελληνιστί, dλλU. χρ·fίσιν α1Ίτών δεν 

Sποι1)σατο. 

T(L κατιl ηlν πολυτάραχον πατριαρz.ικΊ)ν αUτου Lστορίαν &.πεχδεχό

μενο; παρd. του χρονογράφου τfις μ, 'Εκκλησία; καl φίλου κ. Λ·Ι. Γεδειίη', 

του προιι.:γγείλανtος τοϋτο ('Ίημοσίq. ι, υπυ[iάλί.ω Sνταϋ{}α. τU.ς επιγραφlις 

αUτcίΊν Υ.αl τlις χρονολογίας πρΟς βοι)Ίc}ειαν τοϊς μελετώσιν. 

~Η πρώτη fξω{}ι fπιγ.ρc.ί.φεται, 

«Doctissiιno ac lιunιanissinιo viro Domino Ioannί \\Tyteιnbog·art, 
ηιίιιίstrο verbi divini in aula ρotentissίnιi PΓincίpis ~Iauritii, Donιino 
ac fι·....ιtι·i in Clιristo colenάissiιno. 

Χρονολογείται δe Dat;ι ConstantinopoJi 1612, ;>Ο Maii D 'Vestrae 
frateι· ac servus in C1πisto CyΓilJus LucaΓi Patriaι·cl1a A1exandriae. 

"Η δευτέρα λατινιστ\. r.nl α.Uτ1'1 &πεl.){}ι)νεtαι Doctnιe ac Rme vir, 
Donιine Feste Ηοηιπι frateι· in Clιro obseι-vantisse ... sa1utenι. 

Χρονολογείται natae Constli 3 Noveωbri_s stylo veteri Ιβ:!7 in 
Clno frater, 

Cyrillus Patriarcl1a Constantinoι)olitaι:us. 

"Η τρίτη lταλιστί, ·1\; καL φωτογραφικΟν &ντίγραφοv :Ξ κράτησα, διότι 

τών πολλό\ν &ρι{}μcΟν 1l Εξ1'ιγησις εU{Jιις f.π' αUτών &ναφέρεται VπΟ το·U 

λαβόντος α.UtΊlν. 

Χρονολογείται in Rl10do alli ~~ juglio 1636 di 'V, J<:cca Illa Huωi
lisso et affnιo seι·νitore. Cγιi11ο PatΓiaι-clΊa :J. 

(Η τετάρτη Εταλιστl κι.ι.L cιϋτη χρονολογείται di Rlιodis 1-± Λ1aijo, 
stylo veterio IU3ll. 'Εν τfi τετr.ίρτη σελίδι, τii &γράφφ, φέρεται 1l διεύ
f}υνσι; Ι11ιnο Sι-. Aιnb.:ιssiatoι·e di Fiandι-a 3 • 

"Η πέμπτη lταλιστL κυ.Ι ιι"ίiτη χρονολογείται 23 1\.'Ι<ιτti sty]o veterio. 
'Αvαφέρεtα.ι Α11 i11ιιstrissiιno Anl1)assiatoι-e di ~""'iandι·a 4 • 

1 Π, Jlίνακε; 6GH f_ν ύποσημειtl)σει 

.2 Πρβλ. της αUτi1ς {ηιερομ. καί. χρονολογίας f.κ Ρόδου πρός τΟν Λεγfjρο'\• (Le· 
ger) t ταλιστl ε,, 1~ e g r <i η d, Β. Η. Ι ν. u. 485-86. 

5 Ύπ1\ τοiiω δι' U:λλης χι::LQΟς di Rodo Α (; ;) 18 .i\laίj 16~6. 

4 "Α'·ευ ύποδείξεως μέοους ,...αl (ι;ους (~.l.n-<1) 'Ι<.:ν τfi Επιστολ"fi ταύτη Ο πα~ 

τριάρχης δωΒιβfιζει χαι.ρετ:ισμοVς καl τi] πρεσβΕι·ρc~ •· .\1adama . 
magnifica sίgnora Leonora>), 

• ,saluto , . . lg, 
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Τοίς άρμοδιωτέροις &φίημι, 'ίνα Εκ tcίJ'\' χρονολογιιΌν τούτων, Εφ' οίς 

δύνανται 'ίνα στηριχ-&ώσι, πορισ·-&δ'Jσt συμπεράσματα, εlς δ. τό γε νίiν ΕγΟ) 

r1δυνατώ. 

Κατα.λιΊγων ύποσημειοϊ•μαι δτι Εν τφ f{tvικ{Q Βαυαρικίρ Μουσείο;; 

(Bayer Nationa] Museunι), τcp Εν τψ Μονάχφ, Εν τii ύπ' άρ., 4 αίitούση, 
εν fJ ύπάρχουσι κα'ι εlκόνες τiδν τελευταίων Βυζαντινών χρόνων, τών 

μετCι τ1)ν Ciλωσιν έλληνικι:lιν κul ρωσικών (ΙΔ' -ΙΘ' αlώνος) fκτε-&εμέναι 

πρΟς παραβολΊ)ν ϋ.λλων fργα.σι(:ϊιν συγχρόνων τΊ1ς Δύσεως, άπιlντησα και 

εlκόνα μεγάλην του &γ ίου Γεωργl.ου λαμπρά ς Εργασίας, &ρχαίας κατ~ έμέ. 

Ή εtκc:J}V α{iτη, Ίl; φωτογραφικΟν αποτύπωμα, lδέα'\1 τινα παρεχόμενον, 

συνυποβιiλλω, προέρχεται έκ τοϋ πατριαρχικού ναου (Patriarchalische 
Kiι·clJe) c~Jς καl Ε π' α\Jτiις σημειούται κατc'ι: τΟν J. MordtιnanJ δστις έπέ
στησε τ+ιν προσοχ1lν μου δι' Επιστολής, προέρχεται (angeb1ίch aus d. 
Pamnιakaristos) &.πΟ τοϋ ναοί:. τ·f]ς Παμμακηρίστου. 'Αδα1)ς cJ)ν τfις (1γι .. 
ογραφίας οUδΕ.ν δύναμαι ϊνα βεβαιώσω, &.λλU. δΕν έπιτρέπεταί μοι Εκ του 

συνδυασμοίJ τοϋ Ονόματος τfϊς εlκόνος καl τού νiiν ναοΊ\ τοϋ &.πΟ τριακο

σίων έτόη• πατριαρχικού, ϊν~ &ναγάγω ταύτην εLς η) ν περιουσίαν τού ναού 

τούτου. Λυπο1Jμαι σφόδρα δτι μ1~1 δυνη{}εlς Ετι 'ίν' &νεύρω έν τοίς χαρ

τίοις μου τιΊν τε περιγραφ1)V αυτης καl τας έκ τcί)V &.ρχείων του Μουσείου 

εlλημμένας περl τfις εLχόνος σημειώσεις, U.ς &μα nj αlτ ιΊσει μου fΊγα-&ύν
{}ησαν οί σεβαστοl διευ-&υνταl τού: έκλάμπρου τούτου ίδρύματος, ϊνα μοl 

παράσχωσιν έπισιlμως, περιορίζομαι λέγων μόνον δτι αϋτη ύπΟ toU κατα 

καιρΟν πατριάρχου έl)ό{}η np τfιν Κωνσταντινούπολιν καl τΟ πατριαρ

χείον έπισκεψαμένι:ρ πρίγκιπι I\'iax νοn Bayern, dδελφ{i) του πρόΥτΌυ βα
σιλέω; τών cli:λλ1lνων, μακαρίτου "0-&ωνος, ζητι]σιιντι σ:Uτ'Ι~Ιν (18β3) 1• ιΗ 

εlκΟηι παρ(στησι τΟν &γιον περιβεβλημένον κόκκινον μανδύα ν καl κρα

,;οϊJντα δια τfjς δεξιciς ύψωμένης τΟΥ σταυρόν, διιL δΕ τής &.ριστεράς πρΟς 

τα κάτω ξίφος, καΊΊ-' δλα δΕ τα μέρη αίΙτfjς Εχει Ομοιόμορφα έν δλφ 76 
στάσιμα, έν οίς διαζωγραφοίίγται τα τρόπαια 2• Α-ϋτη νομίζω, Παναγιώ

τατε Δέσποτα, δτι Επρεπεν ϊνα σημειω{}ιΥκατακλεlς τfις έκ{}έσεwς ταύτης, 
1lν Εχω τi}ν μεγάλην τιμΊ~}ν '6πογράφων cίνα κατα{}έσω ταίς Παναγιωτά

ταις ιγμών, Παναγιόηατε, χερσt δια τα περαιτέρω. 

1 'Υποβάλλω συνάμα ε:i}ς άγίας εtκόνος φωτογραφία·ν έκ τοϊί πρωτοτύπου λη

ψ&εϊσα·ν, U.μα δf. καΙ. τί'&ημι της είκόγος τ1i'\' ύαλίνην πλάκα δια τΟ Σκευοφυλάκιο'\'. 

' 13+ 13+6+6 ' 
13+13+6+6 στασιμα. 

Περ\. το1~t &γίου Γεωργίου σήμερο'\• fχομεν fκδοσι~· τοϋ λiιξα~·τος Ετους {1913) 
ύπΟ τοV Α ιι f h a u s e r «MiracuJa S. Georgiί,, fΛ• Λει.ψίQ- παρU Teubner. 

~Εκ των καταλο(πωΥ ~οϋ Β. Μυστακ(δου τά ύπ' άρι:Ομόν Hi καί 17. 2$5 

Κύριος ό ΘεΟς δω.τηροίη τ1Ίν •γμετέραν Παναγιότητα εlς μα~ρότη
τα 'Ιiμερό:'J'\' εν εUεξίq:. κατ~ Cίμφω πρΟς καλΟ,, τfις στρατευομένης εκκλη-

σίας. , , , , 
Κατασπαζόμενος ηlν zαρι τόβρυτον Α υ της δεr;ιαν υιικωτατα 

El.μl ταπεινότατος καl ευπει-&έστατος {}εράπων 

Β, Α. Μvστακίδης 

'Εν Φαναρίφ τij 15 Φε~ρουαρίου 1914. 



ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΣQΔΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΕΝ TI;l ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΙ;Ι ΠΟΙΗΣΕΙ 

ΜΕΡQΣ ΠΡΩΤΟΝ, ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

ΠρΟς τοίς κατ' &ρχαία "Ελληvικc'ι: μέτρα πεποιημένοις ΠΟιllμασι του 
Με-&οδίου, Κλψιεντος tου Άλεξανδρέως, της 'Α-&ηναϊ~δος 1Ί Εi,δοκίας 
Νόννου του Πανοπολίτου, Γρηγορίου του Ναζιανζη'\'Οi'Ι, Συνεσίου το~ 
Κ υρηναίου, του Σωφρονίου, 'Ηλίου του Συγκέλλου, 'Ιωάννου του Δα ι α-

- ' ")" " δ' ' ~ ~κηνο~ και α ... Λων, ετι ε προς tQ) Ψαλμφ τών Ναασσηνών καi διαφόροις 

επιγραμμασιν, ύπ(_ίρχουσιν εν τfi eΕλληνικ·U Έκκλησίq και πλείστα U.λλα 
; ό/ 'Ο ' 

~~~1~μ~τα, α τι να εινε μεν πεποιημένα κατα τΟν λεγόμενον tονικΟν Qυ{}μόν, 
α"' αμα καi κατc'ι ποικίλα &ρχαΤα ποοσφδιακα μέτρα. Ταύτα δ' &ποτε- -
Ίοiiσι στοοφ' " ~ ) ' ' ~ ~ • ι ... ας ανευ ανακυκ ·,ουμενων με τρων εν ω &ντιστοιχοίiσι πρ' 
~ , - ' • ος 
αλληλους ol. οίκοι τ(δν κοντακίων Χαl τ6Jν κανόνων ol. εl.ρμοL μετd τών 
τροπαρίων τών πεποι ημένων κατc'ι τΟν τονικΟν Qυ-&μόν. 

~ , TU ποι.ψι,ατα ταUτα είνε κοντάκια, κανόνες, στιχηρCt προσόμοια, 
~<-ποστιχα, ~α-&ισ~~ατα, aυτόμελα 1\ 'ιδιόμελα, απολυτίκια, μεγαλυνάρια, 
εζαποστει/,αρια κΛπ. Παρατηρητfον δε ό'τι, JJς of ϊαμβικοL κανόνες του 
ΔαμασκηνοU 'Ιωάννου καL t:f.λλων μελφδοUνται κατιi τΟν τονικΟν Qυ-&
μόν, οϋτω i-~αι τιl Κατιi ΠΟικίλα προσφδιακcΧ μέτρα ΠοtΊlματα μελωδούν
τα.ι ό)σαύτως, πλ1]ν τινων εξαιρέσεων, δτε τΟ μΕν πο(ημα Εχει προ~ωδια
κrl κίtlλα, 11 δε μελφδία &κολου-&εί o1Jχi τούτοις, &λλCι διαφόροις πρ.οσω
διακοίς Qυ-&μοίς. το &ντίφωνον «Σ6'Jσον Ίlμιiς, YLE Θεοϊi» Εχει τα Εξ11ς 
προσφδιακιi κώλα : 

Σώσον ήμrΊ.ς, Υίε Θεου, 
ό lιναστdς έκ νεκρών 

ψάλλογτάς σοι, 

ιΗληλούια. 

τρίτον Γλυκώνειον 

&.ναπαιστ. τριποδ. 

δακτυλ. διποδ. σπονδ. 

δόχμ. c'bς επφδικΟν ΚίίJλον. 

"Ι-Ι μελφδία δμως Εχει δύο Γ/.υκ(:ηιεια, ΠQίίJτον καl δεύτερον, μίαν 
τροχα·ίκ1~Jν διποδίαν καi Ενα &νάπu:ιστον ό1ς επφδόν, ούτινος 11 μακρcl. 
συλλαβ1l τοϋ lάμβου επεκτείνεται διU τον1Ί~ εLς τρίσημον: 

Ποικ(λα_ προσφδιακά μέτρα l--..· τfι έκκλησιαστικfι ποιήσει. 28'7 

Σ ω ω σ ο ν η Ι μ α α ς, Υ ι ί ε Θ ε I ο υ, 

ο α ν α I σ τ α α α α ς I ε κ ν ε I κ ρω ν 
ψ α α λ λ ο ν I τ α α ς σ ο ι, 

α λ λ η λ ο υ ι α. 

CH δ' αντιστοιχία τώv Γλυκωνείων πρGς Όμοια &ρχα'i:α CΕί.ληνιΥΛ 

είνε cΟς τα του Σοφοκλέους Ά ντ. ;J32-B33 

πολJ.d τd δεινά, κοVδt:ν dν-

{}ρώποv δειvότεροv πέλει 

μετα τf]ς διαφοράς δτι Sχουσι τΟ μΕν πρώτον κιι-&αρΟν δάκτυλον Εν τfι 

dρχi.it δύο κα~αρο\.•ς τροχαίους καl εν τέλει μίαν κατcί.ληξιν μακράν, τΟ 

δΕ δε':)τερον εvα Cί,λογοv σπονδείον &vτi τροχαίου εν τfί &ρzΊ'i. ε να κα-&α~ 

ρΟν δάκτυλον, ενα ΚαΊ<tαρΟν τροχαίο ν καi f,-.,ι τέλει μίαν μακρό:ν κατάλη

ξιν, εν φ Εν τ ψ &ντιφάJνφ εν μΕν τφ πράJtύ) Κ(Μ,φ ό δάκτυλος i'tχωγ λε

λυμένην την itέσιν Εμφανίζεται ())ς προκελευσματικός, Ω δΕ έπόμ ενος 

τροχαίος εχων λελυμένην ι'Οσαύτως τΊ)ν {tέσιν Εμφανίζεται ιlJς τρίβριιχυς, 

Εν δΕ τψ δευτέρφ κώλφ ό πρωτος τροχαίος liχων λελυμένην τ1\ν {}έσιν εμ

φανίζεται cbς τρίβραχυς, δ δ' Επόμενος δ({κτυλος ώσαύτως λελυμένην Εχων 

t1lv -&έσιν εμφανίζεται ώς προκελευσματικός. 

co λεγόμενος επιλύχνιος ίiμνος, δστις νομίζεται, δτι εlνε πεποιημέ
νος Εν τονικcϊ> δυΊ<tιιι:;), &λλU. κατ' εμε εlνε προσφδιακός, ώς ΊΊ-ι'ι δείξω &λ

λαχοϊi (&ρκεί εν τψ παρόντι να ε'ίπcι1 δτι τΟ «Φώς ίλαρiηι άγίας δόξης» 

είνε Ίαμβικi) τετραποδία 11 lαμβικΟν δίμετροv καταληκτικΟν μετα δακτύ
λου Εξ &ναπαίστου τοϋ πράηου ποδός, τΟ δΕ «ά-θαΥάτου Πατρός, αVρα

Υίου, άγίου, μάκαρος» εlνε δακτυλικΟν έξάμετρον καταληκτικΟν) μελφδ_ε'i:

ται κατα δκτασ{πιους πόδας τοUς λεγομένου; μείζονας σπονδείους ('ίδ. Γ. 

Π. Παλαιολόγου co δυ{}μ0ς f.ν τΏ Έκχλησιαστικfi μουσική σ. 2G-2ί 

σημ. 1). cΟμοίως δΕ μελφδε'i:ται καl tO dργΟν «'Ότε οί lνδοξοι μαfJηταi 

κτλ.» ά)ς παρατηρεί αυτό-&ι ό Γ. Π. Παλαωλόγος 

ΤΟ γνωστόταtον «ΧριστΌς r!:J'έστη εκ vεχρών κτλ.», δπερ νομι':,εtαι, 

δτι Εμφανίζει &ρχα'i:α •Ελληνικα ~-ιέτρα Εν τονικψ Qυ{}μ(Q ("ίδ. Δ. Σεμιτέ

λου CΕλλ. μετρ. σ. 154), είνε f))σαύτως πεποιημένον κατα ηΊν γνcδμην 

μου Εν μέτροις προσφδιακοίς (&ρκεί Ε:ν τψ παρόντι να ε'ίπω δτι τΟ πρώ

τον κώλον «Χριστδς ιJ.yέaτη εκ νεκρών» είνε Γλυκώνειον δμοιον τώ μνη

μονευ{}έντι Σοφοκλείφ Άντ. 332 «nολλιi τd: δεινά, κoVδl;v άΥ-»). Καt 

τούτο δμως συν/J{}ως μελφδείται κατU. τετράσημον δυ-&μόν, ώς Εδειξεν ό 

κ. Κ. Α. Ψάχος εν τii «Νέι;< Φόρμιγγι»-

' .. ·\φορμΊ~Ιν εlς ηΊν εξέτασιν τών προσφδιακών τούτων μέτρων εν τfi 
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Έκκλησιαστικfi ποι(μπι :τι.ι;ρέσzον ιtί. fξη; :τιιριι.τηρ1jσεις μcιυ. 'Ιω(iννης δ 
ΔαμασκηνΟ; SΙ' τc[J Fl!)μύ) τ-fι; δ' <ΙίδiΊ; τοi:• Κιι.νι-'1\·ο; εl; t1Ί\' Κυριυ.κ1;!ν του 
Πciσχα :τοιεi:ται χρfjπτν της λέξεως φοεuφόρος, εt rωL κατα τΟ τονικΟν μέ
τρον {}cl 1lδύνατο νιl tεΊι}ύ 1l σ·ι·ν1Ί·θ·ης λέζις φωτοφόρος. 1\ιlετριlσας δε 
προσcρδιακUις τΟν εLρμΟν τοi'τον, ε{•ρον, δτι εχει ο{Jτω; : 

~Επi πjς ffείας φυJ.αχ1}ς 

δ {}εηγόρος ~Αββακούμ σηjτω με{Γ 1}μώv 
και δεικνύτω φαεσφόρον 

U.γγελον διαπρυσίως λέγω·τα· 

σήμερον σωτηρία τQJ κόσμφ, 

8τι d1'έστη Χριστδς ώς παντοδύναμος. 

U.νωταιστ. τριποδία 
'Αρχεβούλειοv 

tαμβ. δίμετρον 

~απφικΟν ένδεκασύλλ. 
τροχ. πενταποδία 

τροχ. έξαποδία καταλ 

(cH λέξις κόσ,ιιφ fν tψ τέλει της τροχα'ίκ11ς πενταποδίας εΊ:νε τρ(ση. 
μος δια τiιν τελευταίαν &διάφορον συλλαβ1lν). 

Κοσμάς ό Μαϊουμά λέγει εν τil &.ρziϊ του ο.' τροπαρίου της α' Φδης 
του Κανόνος εlς τΎμι ~ίεγάλην Πέμπτην « 0Η πανταιτία κτλ.» Διατί ποιε'ί
ται ούτος χρ1lσιν τής λέξεως πανταιτία, &ν (b κatU. τΟ τονικΟν μέτρον δρ
{}ότcηα -&α εΊ:χεν 11 λέξις παναιτία; το Rπί-&ετον Παναίτιος Uπαντ(i .παρα 
τψ Αlσχύλφ, &λλ' ό Κοσμάς κατrλ τ1)ν γν(δμην μου iΗλων να Εχη δόχ
μιον ΕΥ τη &ρχfj του τροπαρίου ltγραψεν «0 1{ πανταιτία». Πρβ. δοχμ(ους εν 
τi] Uρχ'fi παρ α τQ) α{Ίτψ «'Αγ1'ώμwν φανείς ";Ι>, «Ί Ω πηρwτικi]ς», και δύο 
καl τρείς δοχμίους, οίον «Χοροl Ίσρω}λ J δ.νίκμοις ποσί» 1 καl ~~Εν ηj 
δευτέρq, I σου φρικτΓf παρου ι σίq,) Δέσποτα», καl «νέΟ)! πWλοΨ επι ι βε
βηκWς ό βασι J λεύwψ σουι Σιrhν». ΠερL δΕ πάντων τούτων {}U. είνε ό 
λόγος Εν τοίς fπειτα εν τψ περL δοχμίων κεφαλαίφ. 

Παρrl. τ(ρ αϋτψ Κοσμg &παντg Καν. εlς η)ν ΧριστοU γένν. QJδ. δ', 
τροπ. β' «Νεηγενές, μάγων λεγόντων, κτλ,» Διατί γίνεται χρήσις του τύ
που ,ιεηγενες &.ντl του συν11-&ους «νεογεΨές» ; ·ο ποιηη)ς Ί'tέλει να Εχη μα
κρc'ιν t1)V ΠρΟΠαραλΊlγουσαν της λέξεως, ϊνα σχηματίση t1\ν 1'tέσιν τO'iJ 
προJτου Lαμβικοϋ τριμέτρου Εν τfj &ρχi] τσV τροπαρίου : 

«: Νεηγενές, μάγων λεγόντων, παιδίοΨ». 

Πρβ. tαμβικrl τρίμετρα εν τii dρχfj εLρμά)ν καl τροπαρίων παρlι τψ αϋτφ, 
οίον « 'Έφριξε παίδων εύαγWν τΟ όμ()στολον», καl «'Α J•έΗηκε ΛΙωυσής l:πl. 
σηj}.ης lf.κος», κλπ., περl ών -&ιf. εtνε c!Jσαύτως Εν τοΙς Ε πει τα δ λόγος f:ν 
τΟ) κεφαλαίφ περι των tαμβικci)ν μέτρων. 

ΆπΟ Lαμβικοϋ τρtμέτρου Ciρχονται καl CΟcλα γνωστcΧ ποι {jματα της 
'Εκκλησίας, οίον τΟ Lδιόμελον της Μεγriλη; Δευτέρας, Τρίτης καl Τετάρ
της «ΊδοV ό νυμφίος lρχετr:α Ε1ι n[J μέσφ», τΟ προσόμοιον εlς τΟν Εϋαγ
γελισμΟν 6iς Θεοτόκου <r~O μέγας στρατηγΌς τώγ c~Δλwν ταγμάτωγ», τΟ 
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:ίίροσόμοιο I' της Μεγάλη; Δε υrέρrι.ς ι:.Tr't ;τά{)η τα σεπτά ~ι παροϋσα 1}μέρα»' 
τΟ «Θεοτr)κε Παρ{}ένι' χαίρε κεχαριrwμένη<>, κτλ. 

Περι πάΙ•rω\' ηΛ1· lιιμβικώ~· μέτρων, ώ\' γίνεται χρf}σις ·ύ:rrO ποιητών 

τiiς 'Εκχλη ιίιις, ιi}U είνε ό λόγος Εν τοϊς Επειτα Εν τφ κεφαλαίφ περ! 

t.αμβικιί1 ν μέrρωΙ'. Νομίζω δ' δμως καλΟν νlι ε'ίπω <">λίγα rινCι περi Lαμβο

τροχυίιrΗ', οΥ τι Ι' Ες &παντciJσι πιιρlι ποιηταίς τη:: 'Εκκλησίας. 

ΙλΜΒΟΤΡΟΧΑΙΟΙ 

Ό "Ηφαιστίων τΟ l{/υφαJ..J.ικόγ, τουτέστι την &.κατάληκτον τροχα'ί

κΊ1ν τριποδίαν, καλεί δίμετρον βραχυκατάληκτοΥ (σ. 19C), λέγει δΕ δτι εύ
ρεη)ς αl•ωlΊ \Ίτο ό ~Αρχίλοχος, δστι; πρώτος συνέζευξεν α1Jτ0 μετcl. δα

δακτυλι:ιωϊr τεruιιμέτρου οUτως 

σΖ•κfiι9-' δμώς 19-(J.λλεις άπαλδJι χρόα· I κάρφεται γdρ /jδη· 
«οί. δΕ μεrιl τιLlitιL καl Επ{jγαγον αυτΩ Lαμβείφ, cJ)σπερ δ Κυ.λ.λίμαχος 

"·Eρaiiς ϋπερ Φεραίος αlνέει {}εός, 

lμμl τω φυγαίχμα». 

'Αλλ(!. Χn.l πρΩ τού Καλλιμάχου εύρίσκετ:αι li ' "' " ' στοοφη α υ τη, οιον παρ 

Ανακρ έοντι 'Απ. 78 188) Dieh1 

κού μοκλδγ l_ψ {}ύρrισι διξi'fσιψ βαJ.Wγ 

Ιjσυχος καiJεύδει. 

Ύπf}ρχε δΕ κα.l τΟ σχfιμα, ΚfΊ1~ 1 δ προηγείτο μf:ν τ(J t-&υφαλλικόν, Επ:(ι-

• vετο δΕ τΟ Lι.ι.:μβικόν, τούτο δΕ τΟ σχήμα ήτο σύνη-&ες και παρ' 'Αλκαιφ 
('ώς λέγει{, Atil. Fortunatus 2704). 'Ίδ Δ. 2:εμιτέλου 'Ελλ. μετρ. σ. 457. 

'Ο ' " "' 'δ ο'Ομοιον σχf}μα ε-l•ρον Εν Καν. σταυροαναστ. κτωr1χου ηχ. 11, φ · 

α', τροπ. α: 

Δύναμις Π.σΠεγσ/)σιν 

άJ'(l.στασις πεσοVσι καl rΊ.φ{}αρσία. 

ΙΙ ω,/. δΕ: τr'i) ΚησμQ. εύρον τU υυtο ιτzfηια τolr IΛ}υφυ.λλικοiJ συνημ-

1:ένου μ~τ' Lαμβ"ικοίr τριμέτρου καrαληχτικοV Εν Καν, Λiεγ. Πέμπτης QJδ. 
σ', τροπ. α' 

"Α πι τε, τοίς μα19ηταίς 

ό Λόγος l:!φη, τΟ πάσχα Εν ύπερq)φ. 

IlαoU. τr:δ αϋτ& Κοσμg. άπαντ([ και Ίlμίιφ.βον συνεζευγμένον μετα 

τψ1 χαϊ.κ~l· χ~ταληκ.τικοϋ τριμέτρου εν Καν. Χριστού γενν. ψδ. ζ', ε'Lρμ. 
Οί παίδες εVσεβ8'ίq 
συντραφέγτε.;, δυσσcβο1jς προστάγματος. 

.f.nETHPJΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒVΖΑΝτιΝΩΝ ΣΠΟΥΔQΝ .. Ετο; ΙΖ' 19 
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Ίαμβοτρόχαισι είνε χαi οί του cΡωμανοί' έν τψ προοιμίφ τοf. Κοντα~ 
κίου εlς τΟν Ίωσι)φ 

co ΊακWβ Wδύρετσ 
ταυ 'Ι ωσ1)φ n)v στέρησο'. 

Πρβ. το 'Αρχιλόχειον 

Δ1jμητρος άγνi'jς και Κόρης 

η}ν παν1jγυριv σέβwv, 

εν φ είνε συνημμένον ΊuμβικΟν δίμετρον dκατcί.ληχτον μετιi tO't' Λεγομέ
νου Ε-Uριπιδείου 1] ληκυ{Ηου, τουτέστι του τροχα'ίκοU καταληκτιχου δι~ 

μέτρου· 'ίδ. Ήφωστίο>να σ. 52s C ('Απ. llH [120] Diel1l). 
Λόγου γενομένου περl lαμβοτροχαίων Εν τϋ ~Εκκλησιαστιχίj :ιτοι1Ίσει, 

συνri.πτω βραχέα τιν(l καl περi δακτυλοτροχιtίων έν α{Jtij. 

ΔΑΚΤΥ ΛΟΤΡΟΧΑΙΟΙ 

Πα.ρα τψ Κοσμ{[ φέρεηΑι Καν. Μεγ. Πέμπτης ψδ. ε~, τροπ. α'. 

Ή τΟ U.σχετσν κρατούσα 

καi ύπέρφο1ι έν αl~9-έρι ϋδwρ. 

Ένταυ\1α προηγείται τροχr{ίκΟν δtμετρον &κατιiληκτον καi επεται 

δακτυλικι) τετραποδία τελευτrtlσα εϊς ππονδεϊον. Περl δf: τών U.ρχηίων 

δακτυλοτροχαίων 'ίδ. Α. Σκια Στοιχ. μετρ. σ. 2ί:2 κέξ., Δ·. Σεμιτέλου 
Έλλ. μετρ. σ. 501 κέξ. 

Είπον έν τοίς Εμπροσιcrεν δτι εν τψ είρμψ 'Ιωάννου του Δαμrωκη~ 

νου «'Επ't ηjς {}είας φvλακt"'jς κτέ.» Uπαντ(j. fν 'ΛρχεβοίΙλεtον κu.l fν Σιιπ

φικΟν ένδεκασύλλαβον. 

ΑΡΧΕΒΟΥ Λ Ε !ΟΝ 

ΤοίΊτο εύρον καl :παρι{ Κοσμ(j. τ(ρ Ι\.ί((ίουμ(~ Τριφδ. Μεγ. Δευτέρας 

ψδ α', είρμ. 

τφ η)ν 1J.βατον κvμαινομέ1'1J'Ρ ' {}άλασσαν. 

~ο ποιητ1Ίς Εχει τΟν ;τρώτον καi τΟν τρί.το1· πόδα σπονδείον. 

ΚαλΟν δf: νομίζω να μεταγράψω τιl ύπΑ τοίi eΗφαιστίοηιος σ. 29 Vν. 
γεγραμμένα περi του 'Αρχεβουλείου; (<"Ωσπερ δε έν τψ δακτυλικψ ήν τι 

λογuοιδικόν, οϋτω κ&ν τοις &ναπωστικοlς τΟ εlς βακχείον περαιοιlμενον 

('ίσως γρ. περατούμενον)· ού έστιν έπισημότατον τΟ μετιλ τέσσαρας πόδας 

αi)τΟν εχον τΟν βακχείον, ών ό πρc:Οτος γίνεται καl σπονδi:ϊος καl 'ίαμ

βος»' καλείται μεν συν 'Αρχεβο·ύλεων &πΟ Άρχεβούλου του Αηβαίου 

:τοιητο1:Ι zρησαμένου α{Ιτ(ρ κατακόρως· γέγρα-:rται δf και Καλλιμάzφ 

rlγέτω Ηεός, oV γdρ f/χw δίχα τδ)ό' άείδεο•. 

τοίΊτο μf.ν οί1 \' &πΟ &ναπαίστου· &.πΟ δf: σπονδείοι, 

γύ.αφα, σ1~• μ)οv ά.στερίαγ {!φ' fiμαξει.ν ι'ίδrι, 

&πΟ hf: !Δμj)ου 

φιλωτέρα (iρτι γ(lρ ά .Σικελd μf31' 'Έ1'J'α. 
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τοVς δε μετU. τΟν πριΟτον πόδα τρεϊς oL μf:v εν συνεχείrz:. γράψαντες τΟ 

μέtρον πάι-τu.ς & ναπαίστους εφύλαξαν· Άλκμ.άv δέ που καi σπονδείους 

παραλαμβάγει». (lδ. καl Σε μι τέλου ~Ελλ. μετρ σ. 280). Σημειωτέον δέ, 

δτι 'ΛρzεβοιJλεια είνε καl τΟ:. τοϋ Lοφοκλέους Άντ. 5R2 καl 593 

εύδαίμογες, οίσι ΚαΚώJΙ 1iγεv ι στ0ς alc'JJJ' 

rlρχαία τrl Λαβδακιδ(iγ ol'κw'l' I όρώμαι, 
Fν οίς δ :'1οιηηlς fzει σπονδε(ους τΟν πρcίJτον καl τΟν τέταρτον πόδα (τfις 

λέξεως riγευστος ιl πρωι:αραλΊlγουσα λαμβιiνεται μακρά). 'Έτι δε καl τιi 

του ΕiJριπίδου Μ ηδ. 410 καl 421 

U.1ιω ποταμών ίερWν χωροVσι παγαt 

μσVσαι δε παλαιγεγέωv λ1jξουσ' άοιδώ1ι, 

ΤΟ 'Αρχεβοιlλειον &παντQ. καl dλλαzοϊ:, 8ν τU &ρχ·fi παρU τψ αVtψ 

ΚοσμQ, οί,ον Καν. Θεοφ. ψδ. η', τροπ, γ' 

~Λκ1]κοα, Κύριε, φωηj σου, I δν ε"iπας, 
και Τριφδ. Μεγ. Παρασκ. ψδ. η~, tροπ. γ' 

ΒάiJος σοφίας iJε!'κr"'jς καl. y1ιώσεως oV 

καl τετραφδ. Μεγ. Σαββ. ψδ. ς, τροπ. γ' 

ΒασιλεύΕι, άλλ' οVκ αίω1'ίζει "-4-δη; 

ενfta ή /.ι'jγσυσu tΊi; λέξεως α(ωγίζει Π(.ιύ φων{:εντος λαμj)ιfνεται J)ςβρα~ 

zεία. Φέρεται δε καl δεύτερον παρU τψ Κοσμ(f Τετραφδ. :Μεγ. Σαββ. 

r~JJ. η', τροπ. β', (ο·ίi ι) ι.iρχ-1) είvε τΟ πιι:ροιμωκΟν μετιt Iάμβου του πρcό

του ποδΟς « ΠΑπαυται τόλμα μα{}ητώJ•>>) 

ΆριμαiJαίας δε άριστεύει Ίωσ1]φ. 

ΤΟ Άρχεβuύλειον παρU τοίς Έκκλησωστικοίς ποιηταίς δύναται να 

Ει.η πόδα τινιi καt δάκ-τυλον Εξ αναπαίστου, οίον Jtαρι). τψ Κοσμ~ Τε

τραφδ. Μεγ. Σαββ. ψδ. η', τροπ, α' 

δεύτερος ό έν ύψίστοις οlκών κατijλ{}c: 

ούτινος προηγούνται τέσσαρες &ναπαισ-τικοl στίχοι, Κν καταληκτικΟν δίμε~ 
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τρον (παροιμιακΟν) εν τfj &ρz.ii, καi τρεΊ:ς τριποδίω 

Λέλυται άχραντος ναός, 

τiιΥ πεπτwκυί'αγ δέ 

σvνανίστησι σκηνψ• 

'Αδdμ γdρ τiρ προτέρφ 

δεύτερος κτλ. 

Μετ α τΟ 'Λρχεβούλειον διαλαμβάνω περl τοϋ Σαπφικοϊi ένδεκασυλ

λάβου, καl μετα τουτο περi του τροχrι'ίκο\) τετραμέτρου, περi. τοϋ lαμβι

κοϊi τετραμέτρου, περi. το·Π f.λεγι.άμβου Υ.αl τού i:αμβελέγου, τοϋ Πρα'ξιλ

λείου, το li Σωταδείου καi του Κλεομαχείου. 

M~fi'A ΜΕΙΚΤΑ.·Σ~ΠΦΙΚΟΝ F..ΝΔΕΚΑΣΥΛΛΑΒΟΝ 

Άντίφ. ιε', α' Μεγ. Παρασκ ('Ακολουι~. τiiJν Πα&ό"Jν) 

Σήμερον κριμ{i.ται επι ξύ).ου ό. 

Σημειωτέον δ τι Εν τ-fi 'ΛνΊΊ-ολογίq. Christ-llαρανίκα σ. 91 F.ξεδό{}η 

ούχL δρ-&ό)ς «Σ1lμερον κρέμαται κτλ » παρCι τΟ τονικΟν μέτρον καi τ~ν 

μελψδίαν καl παρCι τΟ προσφδια.κΟν μέτρον, Uπερ Επ!!:η]δευσεν ό ποιητης 

έν τίJ άρχίJ τoiJ &ντιψc{)νΟυ. 

Καν. &ναστ. Όκτω1lχου Ίlχ πλ. δ', (hδ γ', τροπ. γ' 

Tr'iJν Χερουβlμ καl Σεραφ'tμ l:δείχ{J.ης. 

Καν. Θεοτ. Όκτω·ιlχου fίχ. β', ψδ. {}', τροπ. α' 

Ράβδος lσχύος δέδοται φύσει τjj. 

'Απαντ~ δΕ τΟ Ενδεκασύλλαβον τοiiτο κιι.i εν τ ψ μ έπφ πnι l]μιηο·ς:, 

οίον παρι.i τψ Κοσμ(~ Τριφδ. Μεγ Τετ. ψι) γ', είρμ., (ο·δ 1i Uρz1Ί ε'ίνε τΟ 

1)μίαμβον «'l)ijι; πlσηwς Εν πέτρq.» καΙ. Q) fπεται τΟ 'ΑδάJνιον (<με ατε

ρεώσας> ). 

επλάτvνας τΟ στόμα μου επ" lχ19ρούς 

Περl του Σαπφικοi:Ι Ενδεκασυλλάβου ~- I' nO είρμ(l) ~rωc.ίννοι• του Δα

μασχηνου ~~Επt τijς iJΙΞίας φυλαr1}ς κτέ )) Ει+νετο 1]Χη λ!'ιγο; Εν τοίς ~:μ

προσitιν. 

τ!JΟΧΑΊ ΚΟΝ ΤΕΤΡιΙΜΕΊΡΟΝ 

Καl τΟ μέτρον τοϋτο &.παντ~ Εν τίj 'Εκκλησιαστικfί :ποι{μrει. ί· ύρnν 

α·-bτΟ παρ' Ίωάνντι τψ Δι{μασκηνfρ Καν. Άναλ1Ίψ ψδ. Ί1', τροπ. β' 

οί άπόστολοι βλέ:ττοντες ενΙ}έwς ύψούμεγον 

καL παρ' ~Ιωσiιφ τι$ ςΥμνογρdφψ Καν. dκα-3-. ϋμνου ψδ. {}', τροπ γ' 

Ποικίλα προσφδιακcΊ. ιιέτuα ;_,, τϊι ι}κκ.λησιαστικϊi ποιήσει. 293 

χα'iρε 1} μόνη d.uwμoς ε'Ρ γV1'αιξ( καi καλ1) 

καl εν τι$ προσομοίφ τοί• Μεγ. Σαf)β(i.του (ού 1) δ.ρχ1'1 είνε «Σι.νδόνι κα

{)αρif..») εν τψ τέλει 

δεlξον ι}μ'iν, ώς προεl:;τας1 Χριστέ, η)Ψ dνάστασιν 

καL ε,, τψ ·~ξιιποστειλαρίφ της ΆΧα1Ηστου (ο·ίi l) &ρχ1] είνε «τ-Ο άπ" αl

ώνος σήμερονn) 

και χαρriς εύαγγέλια ό Γαβρι1)λ προσφ1J.έγγεται. 

Δύο δΕ &κατάληκτα τροχιι:ίκι't δίμ.ετριι συνημμένα είιρον παρ' Ίω

σ·JΊψ τψ Ύμνογράφφ Καν. &κιι-&. ϋμνοu Φδ. ε', τροπ. ε' 

μαργαρίτην προαγαγόiίσα, i χα'iρε παν{)·αύμαστε, πάντων. 
][ρβ. 'Λνακρ. 'Απ. 88 (75) DίelΊI 

Πώλε Θρnκίη, τί δ1ί με I λσξiJν /iμμασι <ν> βλέπουσα. 

Κοσμάς Καν. ύψ. σταυρού Φδ. :::;:' είρμ. (oU 1) &ρχΊ~J είνε «ΛΤστίουfJη

ρδς. εν σπλάγχνοις κτέ.») 

πά{}σς προδιετύπου σαφώς• I δ{}εν τρι·ιjμερος εκδ·Uς. 
Έν τούτcρ ό δεύτερος ποUς ε"ίνε τρίβραχuς, ώς εν τψ ~ποϋ μοι τd: 

Qόδα κτέ."i.>. 'Εν τii Εβδόμη χώρrf. &πα.vτrf &νάπαιστος, (Ί)ς παρ~ Άριστο

φriνει Θεσμ. 547 

l:γf.νετσ, Μελανίππας ποιών Φαίδρας τε· Ιlηνελόπην δέ. 

Έν τσίς σχολίοις λέγεται' «τούτο μόνον τΟ τετράμετρον l.αμβεΊ:ον 

&.νάπαιστον εχει τΟν παραλ1lγοντιι· Cίξιον συν ιτUτΟν τηρfισαι». (Παρατη

ρητέον, δτι εν τούτφ ό &νάπαιστος είνε εν κυρίφ Ονόματι). 

'Rν τ'(j &ρχύ ποι1lματος ε·ίiρον l.αμβικΟν τετρ(i.μετρον Εν τΟ) ιγ' &ντι

φι!>νq;ι τf}ς Μεγ. Ιlαριωκε-υf}ς (ιlκολου-&. τών Πα-&cίJν) 

<Όν πιίντα φρίσσει καί τρέμει I καl πύ.σα γλώσσα ύμνε'i. 
Ό πωηηlς λαμβιiνει βραχεταv, ()Jς είνε, n'Jν λ1lγουσαν τfις λέξεως 

Π(1σα πρΟ τ-ής Επομένης &πΟ γλ &.ρχομένης λέξεως γλώσσα πρβ. τα &ρ

χατα «οVδ' Ετι γλώσσα>> καl «δf γλώσσαν» ('ίδ. Α. Σκιά Στοιχ. μετρ. κτλ. 

σ. 87). 
"Ωσαύτως εν τii &ρχfί &παντ-Q. καl Εν σ:ηχηρψ προσομοίφ εlς nlν Κυ

ριακiιν τijς Όρ&οδοξίας (Christ. Paran. Anth. σ. 79) 

Λόγφ σε κηρύξαντ:ες σί [ {}εηγόροι προφήται. 

τα δύο κ(jjλα, Εξ J)ν σύγκειται τΟ τετράμετρον τούτο, τΟ &κατάλη-
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κτον και τΟ κατ:αληκτι%0ν δίμετρον, χωρί.ζονται &π' &λλl'Jλων διrl τομfις. 
'Αλλ' ή &ρχαία κωμφi'iία πολλάκις ;ταραβαίνει τ(Jν κανόνα τοUτον καl μά
στα συχνότερον 1] Εν τφ τροχα-'ίκ<ίJ τετραμέτρφ. 

"λνευ τομfις, μάλλον δε μετα τομή; Εν τ<Ρ μέσφ το1• πέμπτου ποδός 
. ' ώς παρ~~ Αριστοφάνει Βατρ. 9-±1 ε{φον luμβικΟν τετρciμετρον f.ν τcρ &να-

στr:ι.:σίμφ lδιομέλcρ τού Πάσχα, ο{• 11 &ρ;6ι ε'ίνε «Δεύτε r'iπO t9έας κτέ.» 

τέρπου, χrJρευε καl dγάλλ.ου, Ίερουσαλ1jμ, τΟν 

Τfις λέξεως "Ιερουσαλ1/μ η Εν τίi &ρzΏ συλλaβ1Ί δύνατuι να ληφι~ϋ ώς 
μακρά, Δ)ς καl πασrίJν τώv ξενικΠη• λέξεων τU δίχρονα δύ\'αντω νr'ι. λαμ

βάνωνται κu.:τc'ι:. η~]V έκιiστοτε χρείαν τού μέτρου riλλοτε μF:ν μακctά, ?lλ
λοτε δf: βραχέα, CJ.ν μ1l έ'πωνται δύο I] πλείονα σιJμφcιJVΗ~ πί3ιν U.φcδνων 
πρΟ &μέταβόλων. Περl πύ.ντωΙ' τούτων {}U ε1νε δ :προσ!'ικ(ΙΙ\1 λόγο; εν τQ) 
δευτέρφ μέρει τfις παρούσης Εργασίας μου 

Περl σε τfjς: εν τϋ μουσικfi χρJlσεως του lαμβικοi:Ι τεη_ιιιμέτQΟυ 'ίδ. 
τα γεγραμμένα ΊJπ' 8μου Εν ΙΙοι1]μ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, rιέοει Β' Εν 
'Επετ. 'Ετ. Βυζ Σπουδών τόμ lΔ', 1U38, σελ 367 κ&ξ. 

ΕΛΕΓιΑΜΒΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΒΕΛΕΓΟΣ 

ιο •Ηφιι.:ιστίωv εν τψ λόγcρ περl &συναρτ1Ίτων 10,σ. 50 C λέγει «Εν
δοξόν Εστι καt Επισ1Jν&ετον καl τΟ διπενι'tημιμερΕς τΟ f.γκωμιολογι.κι) ι• κα
λούμενον, δπερ 8στ)γ Fκ δακτυλικού πενι'tημιμερuUς καi. LυμβικοU του 
'ίιτου, φ κέz.ρητuι καl 'Αλχαίος Εν qσματι., ού 1Ί Clρχ,Ί'ι 

~Ηρ~l!τι Διννομένπ I τ4J τ~ Ύρρακ'Ι]φ 

τ(lρμενα λάμπρα κέατ' I εν J.l.Ιυρσιλ1jφ 
κέχρηται δΕ καl 'Ανακρέων εν πλείοσιν rjσμασιν 

'Οραόλοπος μΕν" Α ρης I φιλέ ει μεναίχμην. 
ΔακτυλικΟν πεν{J.ημιμερf:ς καλσiiσιν ol. &ρχαLοι μcτριχοl τι'J δεύτερον 

1lμιστίχιον του λεγομένου πενταμέτρου, τΟ δχον δίΙΟ Οιικτι!λυυ; ΧΙLί μίαν 
μιικρri.ν κατάληξιν Εν τέλει, οίον εlνε τΟ κrιΊ νi}v (Τύνφ'}ες εl; τ1ις ταφδ.ς 

&ρχαLοv «γαία1ι {χοις l:λαφράν». 

ΤοUτο τΟ πεΙιf}ημιμερΕς δακτυλικι)ν καλοUσιv ο6 νε(δτεροι μετρικοΊ. 

1}μιεπές. "Οταν δΕ τοί'το προηγfιται και επηται Lαμβικl~J τρι:-τ:οδία κατα~ 

ληκτικΙi, ι:Ος Εν τοϊς μνημονευftετσι χωρίοις τοϋ 'Αλκαίου και τοϋ 'Λνα

χρέοντος, λέγεται ελεγίαμβ(Jς. «1\) δε &ντεστραμμένον τοιlτΩ.)», λέγει ό 
'Ηφαιστίων, «lαμβέλεγος καλεLται· τούτο δΕ Εν συνεχείg ουκ Lσμεν τι να 

κεχρημένον, διεσπαρμένως δΕ 

Ποικίλα :cροσφδωκCι μέτcιι έν τlj έκκλησωστικf1 ποιήσει. 

πρώτον μέv εϋβουλω• Θέμιγ ούρανίαν. 

κείνωJ! J.υ{}έvτwν σαίς ύπΟ χεραiν δ.ναξ>>. 
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("Ίδ. Δ. Σεμιτέλου {Ελλ μετρ. σ. OtG. Έν τii τοίΊ Α_ Lκιά Στοιχειιδδει 

μετρική κτλ. ελλείπει ό περl r:ούτων λόγος). 

Έλεγιάμβους εύρο ν εν τc:Q η' Clνηφό)\'φ τ·i1; rι.'ίεγάλη:;; Παρασκευf]ς 

ι&κολου{}. των rιι-&ών, οό 11 Uρz)J εlΙ'ε ,t Εί'πατε, παράJ•ομοι») 

ού νόμον ΕξέfJ.ετο I καi τών -ττροφη rι:V1ι 
ΧΙLl εν Καν. Όκτωι1χου 1lz· lj', φδ. α', τροπ. ιι' (ού η &ρχ1Ί εlνε «·ο του 

κόσμου liρχwν, άγα{fέ,») 

rJj άπεγραψάμε1'1α Ι τli lνr:oλjj η}. 

Ίαμβέλεγος &παν τ(!,, ό\ς νομίζω, ΠΙιQιl τ ψ Κuσμ([ Τρι.ψδ. Ι\'lεγ. Δευ

τέρας ψδ. α', τροπ. β' 

Διακονήσαι I αVτΟς έλ1jλυ{}α, oV. 

Σημειω-rέον δέ, δη εν κι6ί'ιικι 'Αftηνα·ίχ(l) η\; 'ΕΗνικfι; Βιβλιο{}1Ίκης 

φέρεται γραφi] διακω·'}lσwι• α 1•τL τη; διακον1]ααι, UJ; και κατωτέρω Εν τφ 

α{Jt(Q τροπαρίφ {}Jjawν &vt'l τ11; /}·είναι, (lλλ' αί γραφαl α·δται ουδαμώς 

βλάπτουσι τα προσφδιακα μέ τ: ρ α του τροπαρίου. 
3]αμβέλεγον δ 3 ε·Uρον παριl τψ αύτψ Κοσμq καi Καν. Ι\'lεγ. Πέμπτης 

Φδ. η', ε'Lρμ 

Ν όμwν πατρψwν I οί μακαριστο{ Ξ ν 
μετιl τf]ς: διαφοράς, δτι ό δεύτερος ποUς τού 1lμιεποiiς άνrl δακτύλου είνε 

σπονδεΊος. J Απαντώσι δΕ εν τη 'ι~κκλησιαστικϋ ποι llσει Ίlμιεπfι Εχοντα 

καl τους δύο πόδας δακτύλους 11 τόν έ'τερον σπονδείον, J:,ς 1'tcl δειχ3Τίi Εν 

τc't1 περl δακτυλικών μέτρων κεφαλαίφ. 

ΠΡΑΞΙΛΛΕΙΟΝ 

Μηtροφάνης Καν. Τριαδ. 1\χ β', ψδ. ε', είρμ. 

"'Ως όλικώς iJπl πdγτα τα Οι,τα τ1]ς σ1}ς. 

ΤΟ Πραξίλλεων Εχει κατU τι:lς τρεLς πρcδτας χό1ρας δακτύλους, κατ& 

τUς διJο δ' έ;τομένα; τροχα(ους. ·ο Ήφαιστίων λέγει σ. 25 W. «Εστι δέ 

τι να καl λογαοιδικι:l καλο·ύμενα δακτυλικά, Cίπερ εν μΕν ταLς Clλλαις χώ

ραις δακτύλους Εχει, τελευταίαν δε τροχα'ίκΊ~ιν συζυγίαν· εστι δ~ α1Jτών 

επισημότατα τό τε πρΟς δύο δακτ·ύλοις Εχον τροχα·ίκ11ν συζυγίαν, κάλού

μενον δε Άλκα'ίκΟν δεκασύλλαβον «καί τις iJπ" έσχατιαίαιν οl'κεις» (Εν11α 

γραπτέοv κατα τΥιν τών Λεσβίων χρήσιν l.σχατίαισιν), καl τΟ πρΟς τρισί, 

καλούμενον Πραξίλλειον, 
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rΛ διd τώJ' Ουρίδων κα?.Ον lμβλέποισα, 

παρ{}·ένε τdν κεφα?.άJι, τα δ' lJ,ιερ{}ε νύμφα. 

"Ιδ. Δ. Σεμιτέλου Έλλην. μετρ. σ. 27~. Σφάλματά τι να ύπιlρχουσι· 

περi τού μέτρου τούτου Ε: ν τ ψ Ciρftρcρ Πράξιλλα του 'Ε γ κ υχλοπωδικου 

ΛεξικοU Έλευ&ερουδάκη. Έν δΕ τίl τοϋ Α Σκιά Στοιz μετρ. δΕν μνη

μονεύεται τούτο τΟ Πραξίλλειον, &λλc'ι τΟ καταληκτικΟν ΊωνικΟν δίμε
τρον (σ. 1 ί7). 

ΣQfΑΔΕΙΟΝ 

Κοσμά; Διφδ. Μεγ Τρ. Ο)δ. η', είρμ 

TrP δόγματι τij) τυρω"Vι I κc'jj οί Οσιοι τρείς 
εiνε δΕ: δμοιον πρΟς τΟ Σωτάδειον 

εl καί βασιλεVς πέφυκας, I ώς ΟνητΟς δ.κουσον 
τΟ fχον τροχαϊκην συζυγίαν κΗτ' &νάκλασιν Εν τ·tl δευτέρg. 'f,;)ψq: ('ίδ. τΟ 
Clρ-{}ρον μΌυ .ΣwτάδειοJι μέτρον Εν τc'Q 'Εγκύκλοπαιδικ/fJ Λεζικι]) 'Ελευftε

ρουδf.ίκη, Δ. Σεμιτέλου •Ελλην μετρ. σ. 2G-±~4β6, Α. Σκιιi Στοιz. μετρ. 
σ. l72-l74). 

Ι(ΛΕΟΜΑΧΕΙΟΝ 

To1no εlνε 'ΙωνικΟ" δίμετρον &κιιτιiληκτον εχον κατιl. ηΊν δευτέραν 
zό>ριtν συνηρημένηv η'jv (/.ρσιν, τουτέστι lvΙολοσσΟν &πΟ 1'tέηεως, η~ιν δε 

πρcδτην χcδραν 1\ κανονικΟν ΊωνικΟν &πΟ μείζοvο;:; Jl &νακλc6μενον είς 
τροχα'ίκ1)ν διποδl.α.ν. "Ο "Ηφαιστίων σ. 30 W. μνημονεύει τΟ Κλεομάχειον 

rίς r1]Y ύδρί I ην 1}μών 
έψόφησ'; έ ) γd.ι πίνw1' 

ούτινος τΟ μΕν πρώτον κωΛον σύγκειται f:ξ Ίωνικοϋ &πΟ μι::ίζονuς χαl. 

Μολοσσοϋ, τΟ δε δεύτερον έκ τροχα'ίκfις διποδίας καΙ. Μολοσσul1 

Άπανη~ Εν τij &:ρχίi παρCι τQ) Κοσμιf, οίον Καν. Ύψ. στ Φδ. α', 

τροπ. α' 

ΤΟν τύπογ πά i λα ι Νlωσ1jς 
καt r9δ. ηΊ είρμ. 

Εύλογ!ί.τε I παίδες τής 
καl Καν. Χριστ. γενν. Φδ γ', ε'tρμ. 

τφ πρΟ τών αί I ώνW1' έκ 
~ν{}α 1) προπαραλ!lγουσα τfjς λέξεως αίώνwν πρΟ φων1Ίεντος λαμβάνεται 

ώς βραχεϊ:α. Εύρίσκεται δε και έν τ ψ μέσ φ π οι Ίlματος παρ α τ ψ αύτψ 

Ποικίλα προσφδιακλ μέτρα εν τfι f.κκλησιαστικft ΠΟtl)r;ει. 

Κοσμi].., οΈον Καν. "Υ ψ. στ. ψδ. α', τροπ. β' 

. καi ξύλφ τύ j πφ σrαυροϋ 

κα'ι παρ' ΊωάΥV11 τ&) Δαμασκηνψ Καν. Κυρ. Πάσχα Οjδ. α', τροπ. β' 

ΧριστΟς ydρ έ I γ1}γερται. 
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Δύο Κλεομάχεια εν συνεχείζ,( i'χει ό αuτός αiJτό{fι Φδ. ζ', τροπ. β' 

Cί.λλης βιοο]ς τής αί i wνίου απαρχ1}ν καί 
Φέρεται δf zα[ έν τ] &ρχij παρCι tc't) Δαμασκην6) 'Ιωάννη καl Καν. 

Κυρ. 'Α.ντίπασχα Φδ. γ', τροπ. β' 

~Εν τάφφ περικλεισ·ι9ε'tς 

καί Καν. Κοιμ. Θεοτόκου Φδ. δ', τροπ. α' 

Θάμβος ήν {J.εάσασfJ·αι 

καl αiJτό1'tι Φδ. η' ε'l.ρμ. 

ΠαΤδας εVαγείς [J,γ τj]. 

Έν τc:Q δευτέρφ μέQει τfj; Sργασίας μου ταύτης -&rl. εLνε ό λόγος 

περl τfjς προσφδίας, τfι; f.κ{}λίψεω;, τfjς κρrJ.σεως τfις συνιζ1]σεως κλπ. 

καl περl τών μέτ-ρων καlt' Εκαστον &πΟ τών δακτυλικών κuι εζη:; κατιl. 

τ1)ν τάξιν, l]ν Εχουσιν αϊ μετρικαi τfις &ρχαίας cΕλληνικfις ποι1Ίσεως. 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 



ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΙΙΟΙ ΕΝ Tl;f ΕΚΚΛΗΣΙ"~ Κ/ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΧΡΟΝΟΥΣ 

'~πίσκοποι fzειροτονοUντο καl έξ &γιί.μων κληρικ{Ον και ει; εγγάμων, 

cΙιν αί σ-ιJζυγοι ΊΊ δ.πέ{tνησκον Jj προσ{jρχοντο εlς τΟν μοναχικΟν βίον κατα 
τι'ις χανονικ(λς διατcί.ξεις (Πεv~έκτης ΚUΛ'. 12). 'Εν Κ·ύπρφ μάλισtα πρΟ 

του 1570 αναφέρονται κιι.:l δγγαμοι 'Επίσκοποι, dλλU.. τοϋτο συνέβαινε 

μόνον έπl λατινοκρατία; της ν1Ίσου 1 , 

ΜετU. η)ν &ποκατcί.στασιν Εν αl.,τi] τής δρ{}οδό'.;ου 'Ι!:κκλησίας 1~Ίδύ

ναντο, δπως καL fv ταίς λοιπαίς Δρ&οδόξοις 'Εκκλησίαις, Έπίσκοπω έκ 

Πρεσβυτέρων &ποβαλόντων τCις συζύγους u:Uτ(Jnι vU z.ειροτονcΟνται, δχο

μεν δΕ παραδείγματα τοιούτων Εξ Εγγάμων κληρικών 'Επισκόπων. ΚατU
τΟν ι ζ' αlίϊη•α ό Σάμου μητρο:τολί της 'Α {}ανcί.σως 1"jτο πρότερον [ερεiJς έν 

Σάμφ, μι::τU. δΕ τ(Jν 11'(lνατον τfι; συζύγου αύτοϋ Εχειροτον1l-&η ~Αρχιε

ρε·ύς 9• Τ φ 1728 'Αρχιεπίσκοπο; Κ εφ αλλ ηνίας Εχειροτονll-&η δ Σάββας 

Ρουμαντζάς μετονομασ<1'εlς Σωφρ(Jνιος, δσ-ης πρότερον Ύjτο ίερεύς, εξελέ

γη δ~ 'Αρχιεπίσκοπος μετU t'l~Jν προσέλευσιν της συζύγου αύτοU εLς τΟν 

μοναχικΟν βίον καi Εχειροτονιl{}η τfJ &.δείq. του Πατριάρχου ΚΠόλεως 3• 

'Αλλu τfi 20 'Οκτωβρίου 1798 ο Πατριάρχης Γρηγόριος ΕΌ δια συνοδικrjς 
&.ποφάσεως &.πηγόρευσε η)ν χειροτονίαν 'Επισκόπων Εξ Εγγιίμων κληρι

κών χηρευόντων καl Εχόντων ιέκνα, διότι ταύτα ·ιlξίουν να κληρονομώσι 

7 Ε. L e g r a η d, Bibliographie hellenique (X'VII ~iecle) ΠΙ, 275. 
:ι Toi:i μητρο:τολίτου τούωυ, r~Jς καl tol• 'Αν1'Ημου, παψιστάντος f:·ν τfi κατό. 

Λουκά.ρεως 2:υνόδφ τού 1()38, UJν ο-ίιδαμΟJς μνημuνεί•ει δ L e Q η i e n, μνεία 

ύπάρχει παρU. τ~ Ί ω σ 1Ί φ Γ ε ω ρ γ ε ρ ί ν 11 Εν τfι γνωστη αl!τοi} "Περιγραφfί 

τfις παρούσης καταστr'ισεως της Σύ.μου, 'Ικαρίας, Πάτμου και 'Ά11-ω'\'Ος>~ τ~ 1678 
δν Λονδίνψ fκδο1}είσιι, πρ:Ιλ. Κ. Σ ά {}α; Νεοελληνικ1Ί Φιλολοyία, σ. 346. Α. Δ η
μ η -ι ρ α κ οπού λ ο υ, Προσ{}fικαι και διορ{}({}σεις: εlς τ1jν ΝεοΕλλη'\•ικ1Ίν Φιλο

λογίαν κ :::::ά11·α, σ. o::J. 60. 
3 ::'.J ι κ ο λάου Κ α t ρ ο. !L 1), 'Αρzιε:τισΎ.ίιπου Ζακ·ίΙ\'{Ι·ου 1 Φιλολσγι:ι.U. Ά· 

νάλεκτα Ζακιίν-θου, 't:ν Ζακtί'\•11-φ 1880, σ. 78. ΛΙ. Γ ε δ ε rίJ ν, ΚαΥονιr.;αl Διατά~ 

ξεις, Α, 414. 415. 

Οί Επίσκοποι εν τίΊ &κκλ. Κ)πόλεως κατά τούς μετ&. τ1iν Cίλωσιν zρό,·ους. 299 

τοiις: γονείς αύτιΟν Έπισκό:π:ου; 1 • <Η Ωιciταξις αϋτη δΕν 'ίσχυσε ν' άπομα

κρύνη τοl!ς fγγάμους κληρικοl'; &πΟ τοϋ 'Επισκοπικοί:"! α·~ιώματος, ιός κα

ταφαίνεται εκ του δτι επανελιjφ-&η τQ) 18-±ι-3 επt Πατριάρχου Άv{Ημου 

Στ;. εκ τούτου δ' Εξηγείται τΟ γεγονΟς δτι κατιi τα τελευταία ετη σπα

νιcδτα.τα υπηρξαν τU. παραδείγματα χειροτονίας Έπισκόπων Εξ Εγγάμων 

κληρικιΟν 2• 

'Α.πΟ των dρχcΟν τοϋ ιζΌ αΊώνος (1600) &.vαφέρονται «τιτουλάριοι» 
Έπίσκοποι 3 • ΊΌιοι:Ιτοι 'Επίσκοποι έχειροτονοϋντο 'Lδίως --lιπΟ τών εν ΚΙΙό

λει διαμενόντων «Γερόντων)) μητροπολιτcΟν, ο!:τινες &πέστελλον α1ιτους 

έπιτροπικώς εiς τc~ς οtκεlας Έπαρχίιις. 'ΑλλU. συν τ ψ χρόνιρ τιτουλα

ρίους 'Επισκόπους Εχειροτδνουν καi ot Εν ταίς 'Επαρχίαις α-Uτiin• διαμέ·· 

νοντες μητροπολίται /iJς Ιiοηιιτο,Uς fαυτδ)ν. 'ΕκτΟς τών βοηιιτιΟν τιτουλα

ρίων 'Επισκόπων Ε:zειροτονοί'γτο καί τινες Επi ψιλφ Ονόματι πάλαι ποτΕ 

Ωιαλαμψασιίηι 11ητροπόλεων καi ΓΟ .. λων, Εγίνοντο δΕ καi &.πολελυμέναι 

zειροτονίαι Πρεσβυτέρων καl Διακόνων c"'Lνευ Ενορίας. ·~κ πάντων δf 

τούτων προέκυψέ τις &τ:αξία καl σύγχυσις, δ·-&εν ΊcJ 'Εκκλησία Επl Πατρι

άρχου Καλλι-νίκου Γ'. το) 1757 &πηγόρευσε πάσαν &πολελυμένην χειρο

τονίαν -1. Έπi Πατριάρχu υ δ μ ως Γρηγορίου ~ '. τό) 1806 &πηγορει!·{}ησαν 

μf:ν u.t &.πολελυμέναι zειροτονίαι, Ε:πετρcί.πη οVχ ΊΊττον ·Uπό τινα.c, περιο

ρισμους 11 χειροτονία χωρεπισκόπων 5. τους περιορισμοl!ς τούτους Ε:πανέ

λαβεν 1l 'Εχκλησία κα.i κατ Δ τους μεταγενεστέρους χρόνους 6 , και't' οϋς 

όριιτιικόΊς Επεκράτησε\' ΊΊ χειροτονία zωρεπισκόπων (~Jς τιτουλαρίων βοη

-&ών Έπωκόπων τ(\'yν Πα.τριιι.ρχών κιΛ τι"Ον μητροπολιτών, 

Έτελει το δΕ 1l χειροτονία ~Αρχιερέως συν ι'ι·ηως ·ύπΟ τριών 'Αρχιε

ρέων, δ.λλ~ Ειιτεωρείτ:ο fiγκυρος καi 1l χειροτονία ,UπΟ δύο μόνον 'Αρχιε

ρέων 7 , ιl)ς συνι'ι-&ως Εγίνετο Εν Κύπρq;ι καL Εκτάκτως &.λλαχοϋ. Έν η).) 

1 '\f. Γ ε δ ε d) ν, Κα·νο·νικαl Διατάξεις, Α, 410-4113. 
2 Αύcδ-&ι, Β, 358-3fό3. Μ a η s i, Sacrorum Concί\ίoruιn nuνa et amplissiιna 

Collectio, 40, 359-362. 
;} Μ. Γ ε δ ε ό) ν. "Εν{}·' d:ν. Α, 42-4:3. «Ί~κκλησ. Άλήι1εια» ΚΑ, 1901, φυJ .. 4. 

6, 8. 22. ΚΗ, 1907, φυλ. 53. 
~ l\-I. Γεδεών, Κα'\'ονι:ι.αl Διατάξεις Β. 453-455. Κ α I. λ ι ν ί κ ο υ Δ ε

λ ι κ 6. ν η, ΠατριαρχικcΊJγ fγγράφων τόμ. Γ'., σ. 884-885 :λΙ a η s i, XXX'VIII. 
~-~ . 

5 Μ. Γ ε δ ε r:J ν, Κανονικαί Δια τάξεις, Β, 106-] ΗΙ. Τiι. κατ α τΟν ... ΙΙα
τριάρχην Γρηγr)ριογ Ε', Α, G0-67. 

6 ~1. Γεδεών, "Εν-&' ιiν. Β, 3~.) -35i:J Κ. Δ ε λ ι κ ff. ν η, Πατριαρχικώ'\• 
'Εγγράφων, τόμ. Γ'. σ. 54-1, 542. 

7 Τ~ 1824. fπετρ6.πη 1Ί χειροτονία '.Ι;;πισκόποu ύπf1 δΊiο μόνον Έπισκόπω'\•, 

r-.'1, Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαi. Διατάξεις, Α, 416-7. 
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Πuτρι(ιuzείφ ΚΙΙ. 1°] Σύνοδος ι;)ριζε τρr.ϊς ύποψηφίους, έξ ών διGι ψ1]φων 

έξέλεγε τ(Η' fνα, χειροτονούμ-ενον κrι:τιl. τ1Ίν κρατούσαν τάξιν καl δίδοντα 

κατα η\ν χειροτονίαν ηlν νενομισμένην όμολογίαν 1
• ΕLς το-lις 'Αρχιερείς 

&πηγορεύετο α{Jστηψj)ς \'('ι προκω'tορίζωιη του; διαδόχους α-ύ~τ-ών, δ.λλ' έξ

αιρε-ηκώ; εlς τους Πu.τριάρzα; 'Αλε\ανδρείας, 'Α ντιοχείας καl ~Ιεροσο

λύμων, Ενεκα της Ελλείψεως tx:aν(7nι κληρικών έν ταίς Έπαρzίαις αυτών, 

έπετρέπετο νι:l προκαΗορίζωσι διαδόχους, &λl.ι'ι πιiλιν καη'ι η\ν έκλογ1Ίν 

αUτών έτελοi.iντο τlι νενομισμέ ι• α. 'Εν τ φ Πατριαρχείcρ Ίεροσολύμων 

τού Πατριάρχου διάδοχος Ύjτ:ο συν1Ίitω; δ μητροπολίτης Καισαρείας, Οστις 

έ'φερε και τΟν τίτ/.ον «<'Α γιος Διciδοχοςι>. 

ΟΗ έκλογΊl τών μητροπολιτcίJν του ΙΙατριαρχείου κπ. κατα τΟ εlς 

τΟν ΙΙατριάρχην VπΟ τοϋ Σουλτάνου διδόμενον έκάστοτε βεράτιον έγίνε~ 

το ύπΟ τo'Li Πατριάρχου καl της περi. α1Jt0v Συνόδου.~\ &λλ' Ενίοτε ή 

τουρκικ1'1 Κυβέρνησις f.πενέβαινεν εiς ηlν Εκλογ1Ίν, τΟ δΕ Πατριαρχείον 

&πέκρουΕ τας έπεμβciσεις Χαρακτηριστικι[)τατυ. παραδείγματα τοιούτων 

α1J{}αιρέτων Επεμβάσεων &ποκρουσ-&εισcίJν μαρτυροίiσιν &λη-&c'Ι'Jς πόσον 

γενναίως o'L Πατριάρχαι έπl κινδ·ύνψ της ζωής αύτών Ε:προστάτευον καl 

Εν τούτι:ρ nlν έλευ{}ερίαν τfiς 'Εκκλησίας. Τφ 1 ~01 έπt Πατριάρχου ΚΠ. 

Καλλινίκου Δ', (1801- σ, 1808-9) ό ύπέργηρως μητροπολίτης Κυζίκου 

Ίωακεlμ κατ' εlσΊlγησιν πολι τι Χ(7Jν τι ν ων ανδρών παρυτl~]~η ύπΕρ του Πα

λc . .ηάJν Πατρiiη• Μακαρίου καl έζ1]τ.ησε δια τής τουρκικης Κυβερν1]σεως 

την ηlρησιν τfις αποφάσεως αύτου. to Πατριάρχης Ίlρνl]Ί~η διαρρήδη'\1 

να συγκατανεύση, διότι οί κανόνες τ1]ς 'Εκκλησίας &παγορεύουσι τίρ Έπι

σκόπφ &νtt' αυτοί! διάδοχοv καitιστάν ('Α ντιοχ. :23) δ) ς καl τiιν επέμβα

σιν κοσμικών &ρχόντων (Α'. ΟΊκουμ. Συνόδου 4, Ζ'. 3, 'Αντιοχ. 19). Το\Jς 
κανόνας τούτους μετU ζ-/]λου &νέπτυξεν ό γεννα'ϊος τΟ φρόνημα καi ηlν 
ψυχ1Ίν μητροπολίτης Δέρκων Γρηγ()ριος. <Η Κυβέρνησις Επέμεινεν &πει

λούσα Ε~ορίαν τοίi πατριιί.ρχσυ καl τοϋ μηtροπολίτου Δέρκων, Επειδη δΕ 

δΕν μετεπείσttη VπΟ του Δέρκωv καl του Γερασίμου Χαλκηδόνος} &πΟ 

μέρους του Πατριαρχείου παραστησάντων ciUτii τΟ αδύνατον τής ύποχω

ρΙlσεως, ό Πατρυiρχης συνfιλ{}ε μετα τcίJv 'Αρχιερέων εLς τΟν Πατριαρχι

κΟν ναΟν δπως Επικαλεσ{tίl ηlν βο1l&ειαν του Θεοϋ κατα τών πιεζόντων 

την 'Εκκλησίαν, πλfι1tος δ' απειρον ληοi:Ι συνέρρευσε'\!, ·ο Δέρκων άντl 

1 Ύψη λ ά '\'τ ο υ, Τδ. μετδ. τ1\l'\' rί:λωσιν, σ. 332-333. Πατριαρχική ΚΠ. 

ίστορία, σ. 144. 
2 Ί γ'\' α τ ίο υ Ούγγρο β λ α χ ία ς, Ίστορικl1 Σι't'\'Οψις, « Ά{}ην<i», σ. 

f)7 . .'1-Ιόνη {l Καισάρεια μέχρι τινΌς χρόνου εtχε τΟ δικαίωμα του Ακλέ,γεt'\' τΟν έαυ

τfις μητρωιολιτη'\', βραδύτερο'\• δμως καi οί!το<ο ΑξεΧέγετο καί Αχf.\ροτονεΤτο Α" Κ· 

Πόλει. 

Ol επCσκσπnc Ι.ν τfι lκκλ. ΚJπόi.eως κωά τούς μετά τiJ'" &i.ωσcν χρόνους. ffOf 

πανrΟς ?1λλου ίεροli τrJΟΤ:ιρ~,)L' i'fψ cλλf ~ «Tαz.1J προκrηάλαβε πρlν δου

λω&fιναι 1ΊμΠς Εz.&ροϊς βλασφημοϋσί σε κu.l &πειλοiiσιν 1lμϊν, ΧριστΕ ό 

ΘεΟς; ήμόγv, ?iνελε τψ σταυρQ> σου τούς f}μίiς πολεμοtΊντας, γνώτωσαν 

τcώς; Ί.σχύει δρ{}οδόξων 1l πίστις .... l', Τότε 1) Κυβέρνησις, διά τε η'ιν 

επιμον+ιν τfις Συνόδου και δια ηlν συρροΊ1ν τοϊ:Ί π λ {]1'1-ο υ ς, Ε. δ {jλωσεν δ τι 

παραιτε'ϊτιιι τΊlς &.ξιcδσεως α\Jτής εLπουσα δτι fπείσ1tη, δτι &ντι!)αίνει εlς 

τ;ην {}ρησκείαν τών ύπηκόων αUτfις. 

Tii> 181l επί Πατριάρχου Ίερεμίου Δ'. ( Ι8lJU - I S l:J), εκλεγέντος 
Χανονικώς μητροπολίτου 'Αδριανοuπόλεως τοίΊ Κυuίλλου, Δυ.νιι':λ τις μο

ναχΟς προστατευόμενος υπο τούρκου Οιtl'ιiστου zειροtΟΙ'Flτυ.ι κιΛ Εγκιι1tι

δρύεται Εν ηJ. Ι\1ητροπόλει ~Αδριανου;τόλεως καl ζητεϊ ν' &ναγνωρισi:tfi 

νόμιμος καl κανονικΟς μητρο;τολίτης. &.λλ' 1) 'ΕκκλΊJσf.α, έκ.λιπόντος τοϋ 

προσταστεύοντος α.Uτόν 1 κα&αιρεϊ καi fξοuίζει αlηόν τε καl τΟν συναί

τιον καl &ρωγΟν αUτοϋ Νικαίας μητροπολίη]Ι'. ~Επl Κυρίλλου Στ
1

• Πα

τριάρχου (1813-18 \ 8) τοίΊ απ() 'Λδριανουπc'ιλεω; 1°) ιiδελφΊl τ οι:\ Σο·l'λ τι λ· 

νου ΜαχμοUτ Έσμίi fζΊ'μησε δι' &πεσταλrιένου αUτ1ι; ηΊν χειροτονίαν 

ώς μητροπολίτου Τορνόβου 'ιερέως τινός. Ό Πατριάρχης δέχετω μειλι

χίως τΟν τοί•ρκον (l.πεσταλμένον καi λέγει πρΟς α1tτ.Ον δτι {Jπ(λρχουσι βι

βλία τινά, &τινα ό ύποψ1lφιnς δέον να γινιίJσκη. Πυοτιίνει τούτψ τCn· 
προσκομισ{f-ένα ύπΟ τοίi 'Αρχιδιαχ6Ι•ου <'Ομηρον εLς ιlΙ'ιiγΙ'U.JσιΙ', εl δ υ να

τΟν δΕ καt εlς έρμηνείαν έν τοι1 ρκικίl γ/-.u'.Jσσηj χciριν τΟ"ϋ παρισταμένου 

το·ύρκου. 'Αλλ' ό ύποψιlφιος ο.UδΕ γρϋ Ίlδυν1l1'tη νrt ε'ίπη, δ&εν δ Πατρι

άρχης υπέδειξεν εlς τ(η• τοί'ρκον Οτι δΕν διΙΙ'αtαι 'Ι'ι'ι χειροτΟΙ'ΊJΊ'1iϊ δ προ

η:ινόμενος, Uτε μ1Ί Εννοών τΟ βιβλί.ον Sκείνοj ·ύποχρεω{}·εiς δ' δ τοi"tρκuς 

καi. Εκ τής πατριαρχικής φιλοφρονι]σεως καl Εκ τc~n' 5.000 γροσίων, Uτι'\'α 
rΟς δώρον παρCι. του πρωτοσυγκέλλου ιiπερzι)μενος ελαβεν j έβεβαίωσε ηΊν 

Σοuλτάναν δτι ό προστατευόμενοc; rιl1τη~ δf:ν Ι'")τΟ LκανΟς πρΟς &ρχιερα

τείαν. eΕτέρα Σουλτάνα Επl Γρηγορίου ΕΌ ΙΙυ.τρΗfρχου fιξίωσε δι' &ξιω

μαtικοϋ ηlν χειροτονίαν 'ιερέως τινΟς ι;Jς μητροπολίτου. ~ο Πατριci.ρχης 

&πέκρουσΕν έντόνως ηlν &ξίωσιν ταύτην λέγων, δτι, κατα τΟ εlς χείράς 

του βεψiτιον, οι μητροπολϊται έκλέγ.ινται κrιt χειροτονούνται υπο του 

Πατρι(ίρχου xrι.L τfις Συνόδου, Uνευ Εξωτερικi(Jν Επεμβάσεων. Ή τουρκικ1Ί 

Κυβέρνηrης έπι.ινέλαβε μετ' δ.πειλών τ1Ίν &.'ςίωσΙν τfις Σουλτάνα;, Επειδ1Ί 

δ' δ Πατριάρχης &.νενδότως απέκρουε t1~1ν επέμβασιν ταύtην, εστάλη πρΟς 

αlΙτΟν δ J\.1:. Διερμηνε\Jς τΊlς "Υψηλfις Πύλης δ πως δι' απειλών καl παρ α Μ 

κλ-ι'1σεων κάμψη αUτΟν κιΛ n~Jν Σύνοδον. Άλλ(ι δι' δληςτής νυκτΟς όΠα

τριάρχης Επέμεινεν &ποκρούων τ1Ίν Επέμβασιν, εLς τοUς προτε(νοντας δ' 

α\Jτφ να υποχωρΙ)ση f.δείκνυε τ1Ίν κλείδα τοίi Εν (Αγlφ'Όρει κελλίου του 

λέγων «ηΊν ΠtJ\'είδησιν μου δΕν μολύνω, την 'Εκκλησίαν μου δΕν προδ(

δω· ϊj κυ~ερνιtJ κατlι χανόνας η δίδω ηlν παραίτησίν μου καί &~έρχομαι 
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:ι:άλιν ε! ς "Α γιον 'Όρο;- lδσl, τΟ κλειδl τοϊΊ κελλίου μου :ι. <'Ενεκα τfις εϊ~

λόγου Επιμονfις τοϋ 11ατρίάρχου, &λλU καl τ-f\ς ::τροβαλλομένης &ξιώσεως, 

τfις Κυβερν1Ίσεως, μεγάλη προ11 κλΙ}iJη τuραχ1l διαρκέσασα Επl ~πολύ, άλλ~ 

ό Πατριάρχης ΕΊ!fηκε μόνος τέρμα εtς αυτ(ιν, διατάξας tΊ'τν σύλληψιν του 

ύποψηφίου Υ.αL η'Jν &παγωγ1'ιν u{n:oU εi; τUς :ΜονUς τG1ν l\iετεώρων 1. 

O·U μόνον δ' α·l)στηρώς &~ηγόρευεν Ίi 'Εκκλησία τUς Εξω{}εν Επεμ

βάσεις κατU nlν ΕκλογΊ;Jν τών ~Αρχιερέων, &λλU καl κuτεδίκαζεν εtς κα

{}α{ρεσιν τους «σιμωνιακοiJς:~ κληρικούς. Τελευτώντος του ιστΌ αl.ώνος ό 

Πατριάρχης Ίερεμίας l3 '. συγκροτ1)σuς Σύνοδο ν Εξέδωκε διάταξιν, κα{}' 

l·]v ό χειροτuνών η χειροtονο·ύμενος Επi χρ1lμασι Ί'jto r.ι{!τοκαίtαίρετος 2• 

Δυστυz.ιUς 1) διάταξις αϊ-τη, καίτοι Επανελιιμβάνετο εκάστοτε, δΕν Ετη

ρεϊτο αυστηρώς. 

Ot ΕπαρχιuκοL 'λρzιερεϊς δΕν 1Ίδύναντο ν' &ποδημ&σιν εlς ΚΠολιν 

Cίνευ παtριαρχικfις Uδείας 3 . Το) 1607 κατεσκευάσ{}ησαν κελλία περL τΟ 

Πατριαρχείον Εν Φαναρίφ καl Εξεδό{tησαν έJτllΙατριrLρχου r'αφrοlλ Β'. 

(16o:J-l6U8) διατά'ζεις, καif' liς οί εiς ΚΠuλιν μεταβαίνοντες 'Αρχιερείς 
Εν αυτοί ς μόνον (J)φειλον να διαμένω~τι 4 • 'Αλλ' αt διατάζεις αύτω σ'Uν 

τώ χρόν(J) παρημε/·,lΊ-&ησαν, μάλιστα κατU. τ11'ν Επικρύ.τησιν τοϋ «Γεροντι

σμού», δτε οι «Γέροντες» Ιδίους &Jτέκτων ο'ίχους, διατρίβοντες Εν ΚΠόλει .. 

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤω!ΟΣ (t) 

1 Γ, Α . .ί\Ι α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ, Έπισωλιμιαία διατυιβι'] πρ(Jς Φαρμακίδην, 
~Εν 'Α{}Ί]ναις 185 Ι, σ. 8-12. Β υ ζ α ν τ ίο υ, Ή Κωνσταντινούπολις, Γ, Gββ·-537. 

ΙΙ Ύψη λ 6. ν τ ο υ, τα μετιl τ;·\ιν /ίλωσιν, σ. 108. Σ ά {} α, ΒιογραφικΟν σχε
δίασμα περί Ίι<:ριψίου, σ. ια'. έξ, 

8 Μ. Γ ε δ ε {ό ·ν, Κα·νοΙ•ικαl Διατάξεις Α, 4~. 47. 
' Ύψη λ ά ν τ ο υ, τα μετό. tl)Ι' ίίλωσιν, σ. 123. 124. :Μ ε λ ε τ ί ο υ 'Α-θ ψ 

ν&ν, Έκκλησ. 'Ιστορία Γ, 429-430. Μ. Γ ε δ ε ά1 Ι', Χρονικιi τοϋ Πατριαρχικοii 

ο'Lκου καί ναου, σ. 189-190. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

Δfιχα1]λ Ψ ευ. σι' ΈJ.άσσυνες συγyραφαί. τόμος Β .. l:πιr;τολαi. 'Έκδοσις 

η}ς «ΒιβλιοΒ1jκης ΛfεααιwνικώJ• κf:ιμέΨWJ'» τoii l:κι5. οΥκοι• Vita e 

Pensiero τοv ΜΊi.άνου, 1941, " Χ Χ- 849 

cO δεύ-cερος ο-ίtτος τόμος τ("() ν "Ελασσόνωι• συγγραφών τoii Ψ ελλο1\ 

&ναγγελ-&εtς 1iδη κατιl. t1lν Ξχδοrην τοΓ' Α' t(P 19:·)(_) (τούτου βιβλιοκρωίαν 
βλ. Εν Έ. ~Ε. Βυζαντι ν()ηι ΣπουδrJη• Ξ τ. ι Ι)' π. :) 1 J -:1:.?0) fξεδό{tη μετ Δ τής 

α·Uτης επιμελείας καl -lιπΟ τoiJ αf.t-co·ι, (l); καΙ. F.κεϊνος Εκδότου Fι-. Dι-ex1, 

δστις εLς τ+ιν πρΟ πολλο·ί) f.τοίμ'ΥJν Εργασίαν τοi1 μuκαρίτου Ed. Kuι-tz 

ΕπlΊνεγκε·πολλc't.ς κριτικιlς του Χειμέγου δωρ{tώσεις, (ε'ίτε Ιδίας (247) ε'ί

τε τών κ. κ. Ρ. Maas, F. Πoelg·er καl τοί'Ί 1lμετέρου κ. Φ. Κουκουλέ. Λί: 

fπικριΊtείσαι γραφαl τσϊt Kurtz Jτροέρχοντω τΟ μΕν Εκ παραγαγνιiισεων 
του χειρογράφου τG1ν ΕπιστολιΙJν, τΟ δΕ Εξ ·δπο{tέσεων αυτοΊ::., διορ{}ώσαν

τος τc't.ς γραφc't.ς του χειρογράφου, πολλάκις ()μως και ακριβείς και δρ{}άς. 

Πολλαl fσφαλμέναι γραφαl δφείλονται εlς το·\.1; πgι:ιτου; Εκδόtuς fπιστο

λ&ν τινων του Ψελλο1\ Κ. Σάl':tαν και 'Α. ΙΙαπαδόπουλον-Κεραμέα, μ1Ί 

διακρι-&ένtας~ίδ(q τΟν δεύτερον-δια τ1~1ν κριτικ1lν των δξυδέρκειαν εν 

τfl διορΊtώσει &ρχαίων κα'ι μεπαιωνι.κών κειμένων. co κ. Drexl δΕν Εδέ
χίtη δλας τας διορ't~ό)σεις τcΊΊν Χ. κ. Maas, Doe]g·eι- καl Κουκουλέ. Άλλα 

καl α{,τοii αί διορ-&ά1σεις δΕν δικαωλογοi:1Υται πCiσαι. Αί πολλαi συντα

κτικαi. &νωμαλ_ίαι του κλασσικί.ζοντος «ύπερτίιιου» καi «ύπάτου τ(δν φιλο

jjόφων» του ια'. αlώνος εν πολλοίς παρέσυραν τους κριτικούς, μάλιστα 

/ff~1~!Ό, 1l Εσφαλμένη στίξις τού κειμένου κυρίως εlς το1iτο 8φε(λεται. Δια τοiι
}"τ to δΕν -&εωρώ τολμηρΟν να προτείνω tιΧς fξ1ϊς διορ1Jώσεις εlς τΟ κείμε· 

νον tfις νέας ταύτης Εκδόσεως. 

Σελ. 5,1 χιι.'ι π}v λίtJον (πρόκειτω «περl τΎ]ς &κριβοi'•ς βασάνου ηΌν 

χρυσc)ηι» ).-2L,(i 6nεισκυχ2είσ{)αι, c))ς Ωρϋ{ΙJ; fγραψεν ό Kurtz· πρόκειται 

Πε(ιl γΥωστοU σκηνικοi1 δρου.- 35, Η τοiς λόγοις έπιχειρών.-37, 19 σφη
κίου (o1Jχl σφηκίας)Ό-38,11 προσέσται (oltχl προέσται).-38,28 }..Τικάνωρ 

ΆντισtfέJ•ους παiς (o1Jχl Νικάνωρι Άντισ-&ένης παίς).-39,26 φαντασΒ·είς; 

(o1Jzl φα ντασΗέις.) -4~, 1.-± l:πιστηρίξω ( ο{,χl Επιστηρίζω ).-46,21 19/ι.τsρογ 

παρd iJuτiρov (o·Uχl παρU. ΊJιί.τερον).-54,29 εί· μ1} {Νiττον dπ1'Jλλαξο έτε-
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iJη]κεις 11Υ (oUχl &π1'jλλαξω) -63,19 τr.ίττογτος (του Όμ1Ίρου, oUχl τάτ

τοντας).-70,10 το1ηο ο1Ίκ &ποδέzομu.ί σου !ol,zl σοι).-14-,:Η χαταδει
μαίνει η] λεονη] (olΊzi τΊΊ"ν 1-.εοντι>·)- ]()(), J ε{ μ1ί τις τών παρ' i5κείJιω' 

(11 παρ~ Ακείνσυ) παρελ19είν fπιτάξειεν (ol,zi. τιϊ:'J'\' παρ~ Εκεϊνον).-Ιuι,.J 
dποκαfJισrών (ol,zl &.ποκα11ιστι0ν j ).- 10;),20 nαρά τ1}ς αίιτοV . . φύσεως 

(ο1)χi τfις α·tΊτοίJ).- 150,1 Σο/ μi:ν ο{• δεί δευτέρωJ' περ( τών αVτών dξιώ

σεων (o{Jχl ο\Jδf:ν δευτέρων).-1:18 2iJ Ετέρων δέ σου μερii))' καταφρονώ 

(oUχl δέ σοι) -17-!,8 τώι' lΧπίδων τών παρd σού (ol!χi τών παρcl σοί).-

17 5,25 αύτών (oUzL α1Jtc0ν).-18U,5 πσιείν ; (o1Jχl ποιεΊ: ν. ).-180, 1 () ποιεz1, 

(ουχί ποιείν ;).-180,12 τεiJνηξόμενος' (ουχt tΕ11νηξύμενος ;).-204,8 f:τε
ρον δε Ηαυμ6.σιον κατανενόηκά σου {ο{1χt σοι}.-20-1,12 ταίς δέλτοις (oUχt 

τοίς δ.).--~18,3 μ1}πως aV {}εϊον τΟ !Jρμημα (ο{1χL μΛΊ πω).--224,1 οϋτω 

με τδ παγχάλεπον τoVro {}ηρίυν έξέμηνε (ο1Jχ1. εκμέμηνε).-::!28,-1 όμίλώ 

yιiρ σοι (οlιχl σε).-2~9,2 μ1) yένηται (ot>χl μ1\ γενΊίσεται).-229,6 μ1} iπι

λά{)ου (ουχt μη cπιλάι1η).-L29,β κα,9ηψdμψ σου (ουχί σοι).-231,2 δw

ρεd άπΟ του iiμοϋ προσώπου εlς τΟ έκείνου (oUχL εl.ς τΟ Εκεiνον).- 234,8 

καl μηδεμία τις aVτcjJ μερίς ύγιαίΡοvσα l:!στω (o1Jχl Ίίtω).-23-±. 11 κληρω•ο
μίαν' (ο·{,χt κληρονομίαν ;).-2.JJ,Ι-1 vίός, (oUχi υιός ;).-245,7 γένwμαι 
(oUι.l γίνωμαι) -2-15,16 ύποπτεύεται; oUχl (ύπο:n:τε,ύεται.).-~50,9 μονο

νοVκ (ουχt μόνον ο'όκ).-253,18-Ι\::1 «καl tlν έπαινέτης» εlναι δ.τελ8ς καC 

&κατανόητον -2βδ,2--h καl. dντε::rέξιμεν ταύταις (o1Jχl ταύτας).-273,29 

μ't]πwς οιJχi μ1i πως).-274)1 El ι]πιστάμην (o{Jχl Ciν 1]π. Ό ΨελλΌς πάν

τως δΕν ή το 'LκανΟς διιl τοιούτον σολοικισμόν).-274, ι δπwς l11ι έf}έλ17 ς 
(οιJχL ιΗtέλοις) ιΩς καi κατωτέρω Εν τfί α1Jτfi σελίδι, 23.-286,2 αύτοiι 

(οVχι αύτοϋ).--2!J4,26 οVχ εlς αν δόξαις των έξ '4-λκιοjνης παίδων τφ 

Διi (οιJχt διJξτις).-3U!,4 o{Jτw γ(.lρ ι1ν ..• καl. τ1]ν .. μέμψιν ... έκφύγσις 

(οϋχi Εκφύγης.).-306, 15 έν γειτόνων dλλ1]λοις οlκοiι1,τες (οϋχί Εκ γειtό

νων). ~312,20 <Ϊπεργάσεrαι (οϋχl aπεργάζεται). 

~a κριτικ1\1 τοϋ κειμένου μάς φέρει εLς τΟ ζ1)τημα τfις γλό>σσης του 

Ψελλού, {lτις~ π/.ουσιωτάτη εlς &.πομίμησιν τό:Jν κλασσικΟ,ν προτύπων τfις 

&ρχαιότ:ητο;, (εl και πολλάκις Εκ δευτέρας Uρυομένου πηγfις) {jυσιciζει εlς 

τα μικρ(ι 1) μεγάλα fκεί.fteν δάνεια τ1)ν γλωσσικΊ)ν τr'ί)ν Εργων του ένό

τητα, πράγμα τΟ δπο1ον &πέφυγον οί κrί.λλιστοι &πΟ το-ίι β'. αlώνος μ. Χ. 

&ττικισταί, o'L &μέσως καl αvεν τίδν αλεξανδρινών τυφλοσυρτιtlν γνωρί

σα·νtες nlν κλασσικΎ]ν φιλολογία ν (Λουκιανός,' Απολλινάριος, Λιβάνιος, Μ. 

Βασίλειος, Γρηγόριος ό Να.ζω.νζηνός, και f.κ τών Βυζαντίνων ό Προκό

πιος, Θεοφ. Σιμοκάττης,ό Μ. Φώτως καl ε'ί τις ι'iλλος). Ή δδ πολυμάitεια 

αυτοϋ καt εiς πλείστους κλάδους τοϋ Εnιστητοϊι εl.δημοσύνη, χρησιμοποι
ουμένη οϋχL πάντοτε ~πικαίρως καl μετU. καταφώρου Επιδεικτικότητος 

παρασιJρει τΟν &ναγνώστην πρΟς nlν γραμματικΙ'ιν, τΟ συντακτικΌν καl τα 
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Λεξικά μάλί,ον παρ(ι: εΊς τΟ κάλλος τών εννοιών καl τfιν παραστατικό
τητα τών εiκόνων, καl προσφυώς 'l'ti.ι ελεγε καί πεQι αϋτοϋ ό ΛουκιανΟς 
δτι ~~Ο χιλί~ν ε"τών, διελέγετο πρΟς τους ύπηκόους τfiς Ζωfiς και τfίς 
Θεοδωρας του Κω.αφατη καl τοϋ Μονομ(.ίχου. 'ΕνQ) δΕ δριμύτατα έπικρί
νει τΟν μα-&ηt1~JΥ αύτοU νομικΟν Κυρίτζην, δτι παρc'ι η1ν δεξιαν αυ-cοϊι φύ
σιν <<Επl. ·ηΊν U.γυρτικ1Ίν τcίηι λεξιδίων λέσχην δεδράμηκε, -cc'ι κοινιi. καL 
συν1Ί&η τών ιJνομάτων :ταραιτησάμενος, δι' ών Ο πολιτιχ.Ο; ύφαίνεται λό
γος" (πρl)λ. καL επ. 158 σ. 18D καt έπιστ. 210_σ. 240), αϋτΟς πλέων εLς τΟν 
U)κεανΟν τf]; κλασσικ1i; λογοτεχνίας &λιεύει τα σπcί.νια λεξίδια (lδιαι τέραν 
~γάπη~· Εχει πρc)ς τα σύΥ{}ετα και παρασύν1tετα) δπως καταπλ1]ξυ τΟν 
αναγνωστην, &διαφορών i'lν κα{}' όδΟν γρονitοκοπείται συχνότα-cα πρΟ.-
' Ι~ ' , ' Σ , , ο ' -:. 

την ραμματιχην και το υντακτικον με ανωμαλίας, αί όποίαι δΕν περι-

λαμΒάνονται εlς τCι.ς Εξαιρέσεις τού μακαρίτου 'Ασωπίου και Κατεβαίνη. 
~ο Ε. Renauld, Εκδ<Sτης της «Χρονογραφ(ας» τοϋ ψ ελλοϋ, εLς τ1)ν μελέ
;ηv, το~ «περ\, τfι~ γλ<;Jσ,σης καl του ϋφους του Μι χ_ Ψελλού;) (Paris 1920) 
εφιι.οτεχνησε και καταλογον τώϊ' ϊδιωματισμών τούτων του ψ, περί τε 
t1lv μορφολογία ν καl ηlν σύνταξιν, παραληφitέντα και Εν τ] παρο-ύσu Εκ
δύσει τοU "Drexl (σελ :14β-347), Ετι δi:; και κατάλογον τών σπανιωτάτων 
έν ταίς f.πιστολαίς λέξεων, ών ,UπΕρ τiι.ς (jQ είναι δημιουργ1~1ματα τού Ψ. 
'' ι J ο - ο ' I 
η μονον παρ αυτφ ευρισκονται (αϊ1τ, σ. Η36- 343) 

~Εκ τών 274 τούτων Επισ-τολών αt πλείσται &πευ.ftύνονται πρΟς ά
γνώστους κληρικοUς και λα"ίκοVς δημοσίους λειτουργούς, Lδία διοικητικοi>ς 
γ:αl ~~καστικο~ς Ciρχον-τας διαφόρων fπαQχιών, -co.Uς λεγομέ~ους «κριτάς>, 
εις ους συνισ-τq; προσtατευομιiνους-του 1) ηΊν Επίλυσιν ύπο{}έσεων της άρ
μσδιότητος τών πρΟς οϋς Επιστέλλει· πρΟς τοϋς βασιλείς Κωνσταντίνον Θ'. 
τΟν 1\'fονομάχον, ΡωμανΟν Διογένη, Κωνσταντίνον Ι'. τΟν Δ.ούκαν, 'Ισα
ιiκιον τΟν Κομνηνόν, πρΟς U.λλον α νωνύμως πρΟς τους πατριriρχας Κjπό
λεως ΛΤιχrι.1)λ Κηρουλλάριον, Ίωάννην ΞιφιλLνον (1064-1075), Κωνσταν
τίνο~· Λ.ειχο-ύ?ην (i- ~064), πρΟς d.νιδνυμον ΠΚ _,πρΟς &'\'cΔVυμοy πατριάρ

Αντιοχεια;, προς Μητροπολίτας διαφόρων Επαρχιών δνομα"i"'ομένuυ'"" 
' ο , ' ' ':> "' 

κω. ανωνυμως:, προς την α·i'ηοκράτειραν Εl,δοκίαν, πρΟς τΟν &δελφΟν 

τοϋ βασιλέως Καίσαρα ΊωcLννην Δοι!κα·ν καt πρΟς dνωνύμους φίλους ιια-
{} ' ' ' ' ητας και συγγε"\'εlς. Σημειωτέον δτι. τών πλείστων U.ναγράφε-ται τΟ &ξί-

~:μα μό~·~ν ~1 δ :ίτλος, τών l\'ΙητροπολιτιΟν μόνον τΟ c')νομα -τilς fπαρχ(ας, 
ωστε, πΛην ()/,ιγιστων περιπτιόσεων, αt ~:πιστολαl δεν διαφωτίζουν η)ν 
ίστορίαν τr"δν προσυ)7Ιων και ηΊς 7.ώρας !1 διοικ1lσεω; αUιών. 

'Εκ τών fπιστολών το-ι)των δμως προκύπτει 1"1 μορφ11 τοίι παραδόξου 
τούτου σοφιστου τού Βυζαντίου μf δλην υ;{Ιτού η)ν καταπληκτικΊ)ν (oUχl 
δμω.: κcιl μοναδικ1)ν δι<L το'LΙς χρόνους Εχείνους) πολυμάΊΊ-ειαν, άλλα κ.σ:ι 
Ίl1tικ1Ί'\' ταπεινότητα, {iτις d.πέβη μοιρ().ίη εlς τους fξυπηρετη{}έντ-ας ύπ~ 

~Πf:ΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANτiNQN ΣΠΟΥΔΩΝ "Ε-ι;ος JZ' 20 
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αύτοϋ CiρχοΥtας. Καυχώμενος δτι τοίι Πλάτωνος εtναι μα-&ητ'ilς tκαί των 
έν τίί Πολιτε(q λόγων άκριβιl1ς~ μέμνηται (έπιστ. 135, 213 καi 224), ού 
μόνον έπιπολ1Jς και περl τοUς γλωσσικοiις μόνον τύπους Επεκτείνει την 
μίμησιν, &λλ&. και f:&ντίτεχνος» δfι{}εν τοi1 Πλάτωνος καi του Άριστο
τέλους περt πολλU. παρουσιάζεται καL «ταίς τέz.ναις αiJτών &ντεπιτεχνά.
ται (έπ. 224 σελ. 267, 23-28). Ή κολακεία του πρΟς τοVς α{Jτοκράτο
ρας καl του; fiλλου; LσχυροVς τfις αυϊ.ης καi τfις πολιτικf}ς καl έκκλησια
στικfις διοικ1Ίσεως προβαίνει μέχρις άηδίας. ιο αυτοκράτωρ ΡωμανΟς Δ' 
δ Διογένης) εiς tού Οποίου τi}V καταστροφ1Ίν καί τΟ τραγικΟν τέλος έν 
τοίς πρώτοις συνετέλεσεν ό Ψελλός, εlναι δι' αUτΟν c{!-είας Οψεως καi 
ψυχfις, Ί]ν &ναπνέω μάλλον-λέγει-1\ τΟν άέρα>> (έπ. 5), Ί) δΕ προδότις 
ι-ου Ί)γεμόνος Εκείνου βασίλισσα Εl1δοκία είναι «υπερβαλλούσης καλλονής 
κni ·Uπεραπείρου συνέσεως καi. ύπερόχου φρονήσεως και παντΟς του κό~ 
σμου βασίλισσα» (έπ. 2ϊl), τής Οποίας ή &ρεηl καl ύπερφυΊ1ς καλλοηl 
c.:ούδΕ σύμπαντα τΟν κόσμον ίσοστάσιον Εχουσιχ- (Επ. 2ί2). Ό καίσαρ 
'Ιωάν. Δούκας δ κακΟ; δαίμων καί τοi:Ι Ρωμανού και τfις ΚUδοκίαςε1ναι 
καl τοϋ Μ. 'Αλεξc.ίνδρου και του Διονυσίου τών ΣυρακουσόJν, οϋς ϋμνη
σαν ό 'Αριστοτέλης και ό Πλάτων, &νόΗερος ε·UτυχΊ'jσας, πλiιν !J.λλων, να 
ύμνη{tύ ύπΟ του Ψ ελλου ύπερτέρου, ΟJς γράφει 6 'ίδιος, τ61ν δύο Εκείνων 
φιλοσόφων «nlν γλώτταν περi· τΎ1ν εUφημίανι> (έπ. 231). «Φ{}έγγεται
λέγει περl έαυτοϋ-δσα και ό ΌρφεUς και αί τών ΣειρΊlνων γλώτται και 
ε'ί τινες τών Qητόρων πρΟς τΟ πε(-&ειν παρεσκευάσ-&ησαν» (έπ. 4~). OL 

πρΟς οVς γράφει εlναι πάντοτε <ωL μόνοι» και «Ciριστοι φίλοι»' &.νυπο-. 
στόλως καυχησιολογών λέγει δτι «κCiν Άρεοπαγίτην μέ τις έρείν βούλοι
το ού ψεύσεtαι ι:σως· ή γδ.ρ fμ1l ψ}jψΟς δ;νωτέρα καi τής έφέσεως» (έπ. 
198). η]ν l]i!LΚ1JV Ελαστικότητα του ψ, χαρακτηρίζει ΊJ προς τον Κριτi]ν 
του 'Οψικίου συμβουλ1l του: <'.τΟν δΕ ύπΕρ τοϊ:i δικαίου ζfιλον μ:tl οϋτως 
Εχε {}ερμόν, 00ς εU1'tυς τοUς &δικοlΊντα.ς Εμπιπράν, &λλ' ε'ί γε Εμοl :τrεί-&υ, 
μη &πορριζοϊiν βούλου τc'ι κα.κU. . , δ.λλU. τΟ μΕν τών &.δικημιί.των Εκκοπτε, 
τΟ δΕ {}εράπευε, -cO δf: επεχε· όπόσα δΕ λεπτδτερα, δόκει καl παρορ&:ν· οϋ
τω γU.ρ και σαυτΟv έργάσαιο &νεπίληπτον καί τοϊς &δικουμένοις &ρκου

σαν δοίης παραμυi!ίαν» (επ. 118). 
'Εν μέσφ τfις δυστυχεστάτης περιόδου τfις Βυζιtντινής αυτοκρατο

ρίας, τοϋ ια'. αl6>νος, δτε ι:Lς τ1Jν διοίκησιν του Κράτους τΟν μέγα αf,το
κρc.ίτορα Βασίλειον τΟν Β'. καl τοUς Φωκιlδες και Τσιμισκ'ilδες έκληρονό
μησαν οί οUτιδανοl Μιχα1)λ δ'. καl ει. καl Κωνσταντίνος ό l\ιfονομάχος 
και Μιχαf}λ δ στ'. καl ό ζ'. δ Ιlαραπινάκιος και ό ΚωνσταντΊ:νος ό Δού
κας καl έν μέσφ τής στρατιωτικής καl οlκονομικfις καταρρεύσεως καl 
τών Ε.μφυλίων στriσεων (Βρυεννίου, ΒοτανεΗ.ίτου, Νέστορος, Κομηνών 
χαl τόσων Ciλλων) καΙ. τής παρασκευασ{}είσης σταυροφορικfις κιν1lσεως 
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tών Νορμανδ&:ιν καί τfΊς &πειληtικfΊς προελάσεως τών Τούρκων Ε. ν Μ. Ά

σίq.., δ Ψ ελλΟ; παρ δ. το.Uς πόδας τού {}ρόνου, μΕ ηlν Γραμματικiιν καl 

τ-Υ)ν 1νΙετρικΊlν t1πΟ μιίλης, μΕ &ναμφι.σβ{Jτητον Ε.πtρρω~ιν επt πολλο.Uς tών 

εtρημένων α·-lηοκρατόρων &νδρεικέλων, δΕν καtόJρ-&ωσε να εξέλ{}υ πέραν 

τδ'ηι στεν(Ον &ντιλ(Jψεων ιοϊi προσωπικοίi συμφέροντος, τΟ όποίον έξυπη

ρέτησε μΕ: ταπειν(ιν fγω·ίσμΟν καL ψιλαυτίυ.ν. Με τοιούτους πολιτικοUς 

συμβούλους ΩΕν δημιουργούνται πriντως οlJτε Νουμάς οUτε ΑlJγουστος 

οUτε Κάρολος :t\iέγας, &λλCt μόνον Κωνστανtίvοι, Δοίiκαι καl ~ίιχα1)λ Πα

ραπινάκιοι. 

ΑΔ, Ν, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Constantin Vll Porphψogιfnete. Le livre des cιfrιfmonies. Tome l! livre 
1.-Chapitres 4 ί (38)-92 (83), Texte ιftoblί et traduit par Α l
b e r t V ο g t, docteur i!s lettres, professeur honorair·e de !' Uni. 
versίtιf de Friboιιrg (Suisse) p, 19Β+ΧΙ. Parίs 1939. 

Constantin Porphyrogιfni!te. Le livre des cιfrιfmonies tome 11, Commen
taire livre, !.- Chapitre 4 7 (38)- 92 (83) par Α I b e r t V ο g t, 
doctωr es lettres, professeur honoraire α l' UΙZiversίtιf de Frί
bourg ( Suisse) !' Αμφ6τεροι οί τ6μοι tν τιί σειρif η/ς Collection bιι
zaΙZfiΙZe publiι!e sous le patronage de l' AssociatioΙZ Ouillaume 
BudιfJ. 

Ό πα η) ρ V og·t συνεχίζων ηlv λίαν &ξιέπαι ν ον προσπά{}ειάν του, να 

διαφωτίση δήλα δ1) tU τι)σον σπουδαίον κείμενον περl τf}ς βασιλείου τά

ξ~ς Κωνσταντίνου τοίi ΠορφυρογεννΊΊτου, κατο\ρ{}ωσε, παρlι τclς δυσ

.ίλ:~;':'ρεί α:; τ(ίΊν καιράη•, να μίlς προσφέρη το·Uς δύο &νωτέρω τόμους &ποτε

--~~-οUντυ.:ς συνέχΗαν τών κα.τΛ τΟ 19Β{> fκδο{Ηνtων Uλλων δύο. 

, 'Εκ τc'Ον τόμων τούτων, δ μΕν ::τρι(Ιτος περιέχει τCι &πΟ το1! 48ου-
92ου κεφr.ίλαια τοίi οτρά1του βιβλίου _(κατι'ι. η)ν Εκδοσιν Βόννη ς τα Ο.πΟ 

to'\J 3Ωου-S;)ου) τfις βασιλείου τ(iξεως μετU Γαλλικ1)ς μεταφράσεως, ό 

δf: δεύτερος τU εlς τιΧ κεφάλαια ταϊ:,τα σχόλια. 

ΤΟ κείμενον του Πορφυρογενν1Ίτου μdς παρεδό{}η δι' ένός, δυστυχ6Jς, 

κώ~ικος, δια τοϋτο ή διόρ1Ί-ωσις αύτοϊi κα1Ί-ίσταται δυσχερ{]ς, τΟ πράγμα 

δ_' &ποβαίvει δυσχερέστερον, δταν τις δΕν εχη πρΟ δψ&αλμών καi φωτο

γραφι~Ον αl!του άντί τω-ων. 
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eΟπωσδ1]ποtε, Ε:πι-&υμών να συμβάλω εtς η)ν διεttκρίvιqιv ωιμσμέ·vm·•• 
σημείοJν αΊJτοϋ καl η)ν &ποσαφ1Ίνισιν ενίων Εyειρομένων έρωτημιiτων 
προβαίνω εLς τ/ις κατωτέρω παρατηρ1)σεις 

ΓνωστΟν είναι δτι πολl! πρΟ τοU Ι'. αt(Ονος τα ύποκοριστικl..t , 
καl εiς-ιον, cΗλ('ι και εtς -ι ν πρΟζ δ' δη παρU τώ α1Jτr-:-) συγvρι•φ - , 

, . • 't' ι ,. ει απα\•~ 

τώσι π~λ1~άκις ilμφότεροι ol τύποι. (Πρβλ. St. Psaltes, Gι·amωatik der. 
byzantιnιsclΊen Chronιken σ. :!71, 272). Το-ύtου δοitέντος δπου το-

? . c , , , , ' υ κει~ 
μενου υ:π:αρχουσι τυποι εις ·ιον πρεπει νiι. διατηρηiJώσιν, όμοίωc δε Οπό 

φέρονται καi. οί εtς -ιν τιlποι. Λέγω toiiτn, διότι, Εν ώ πολλαχο~ ~1 iiκδο~ 
σι: τfις Β?ννης ή μ1Ί Εν ~ολλ~ίς ~ξιόπιστος 1 εχει τοl1ς εlς -ιον τύπους, 11 
του πατρος νοκt προτιμι& τους εις -ι ν. 

Περl. πολλιl>ν εU;υϊJν προχειμέΥου δ Reiske Εκδίδει τΟ κείμενον κα{}' 
δ~ιστικΊ~ιν π.χ. δ ΘεΌς φυλάΊ;ει, δ ΘεΌς πληι1·ύνει, Εν (Ι) δ τελευταίος εκ
δοτης κ:Ηγ ύποτακτικ1Ίν φυλ(ί.ξlι πληι1ιJνη (πβ. σελ. 4. Ω 3~, 7. 4. 32, 31. 
2. 3, 168. 5). "Αν βεβαίως δπρεπε να διορ{}ιδση τις, κατ' εUκτικ1)ν δπρεπε 
να γράψη, 11τοι φυλάξοι, πλη-&ύνοι καl τα δμοιa. 'Ορitώς rί.λλως δ παt'ί)ρ 
Vogt εν σελ. 136. 17 εκδίδει χαίροις, Ιι'ναξ και εν 1. 171. 18. 22 και 172. 
2· δ ΘεΌς παρέξοι καl δ ΘεΌς παράσχοι. 

'Εν σελίδι 1. 6 λέγεται δτι δ βασιλε:Uς Εξέρχεται φορών τΟ σκαρ~
μάγγιον αVτου· αύτοίi βεβαίως δέον νct γραφ]. 

Προκειμένου περί τοίi στεψίμου καΙ. στεφανιδματος τfις Α:Uγούστης 
σημειοϋται δτι αϋτη ϊσταται εϊ.c; τΟ μέσον τοϋ 1Ίλιακοii καΙ. εlτα, μικρΟν 
καtωτέρω, μεtα την &κτολογίαν δτι &ποκινεί εlς τiιν μέσην tοϋ 1lλιακοϋ 
(19. 6). 'Ορilώς εδω 1] Ι!κδοσις τi\ς Βόννη ς Ι!χει άπο η]ν μέσην τoii 1\λι
ακσίi. 

'Εν σελίδι 21. 23. εκδίδεtαι· dπέρχονtΗL Επl. τΟν κοχλίαν τfις f1γίαζ 
Χρωτίνης· ή &.νάγνωσις βεβαίως Εκ τοϋ Επl τΟν κοχλιd,, τoi'J κώδικος, δ
περ &σφαλώς κοχλιόν δέον ν' &.ναγνωσιi'fι, τύπος πολλαχού ύπΟ του Πορ
φυρογεννήτου μνημονευόμενος (σελ 304. 22, 306. 16, 309. 23, 362. 1Η, 
364. 19, Βόνν .) καΙ. ύπΟ μεσαιωvικ(δν γλωσσαρίων έπιβεβαιούμενος πρΟς δΕ 
καΙ. ύπΟ τού σημερι νοϊi χοχλιός (=κοχλιός) καΙ. δ ν και δ 'ίδιος δ παη)ρ 
Vogt ilποδέχεtαι ilλλαχοii τi\ς εκδόσεώς του (σ. 144 12, 148. 34, 1GO. 
19, 164. 14). 

Το προσκυνοί!ντες δίδωσι τfιν dγάπην (σ. 29. 7) αναντιρρήτως δίδοv-

1 'Εν αύτϋ π.χ. φέρι-:ται (316. 23) μεσοδίμη·ν, έν φ ό κώδιξ δίδει μησοδίμη·ν= 
μισοδiιμιν, Οπf.ρ δύναται να είναι καl lψ&Ο'\' -καL Πfl.λιν 295.2 έπιδίδωσι τω δομε~ 
στίκφ, έγ q) δ κωδιξ παρέχει Επιδίδη=έπιδίδει, και τό τού κώδικας δΕ Κ~'\'δομά~ 
ηκα Εν τϋ τfις ΒόνΥης Εκδόσει (294. 15) διορi)-οίίται ούχl. Cψ&ώς εtς κοντομάνικq 
χαt οiίτως έξης. 
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σι &vαγνωστέον. (){Jδf νομίζω δτι τrJ τοίJ κόJδικο; παραδίδοvσιν aVzδv 

(α. 81. 2t) Επρεπεν εί.ς παραδιδοϋσι"ν αύτδν αUτ:Ον ν<L μετcιβλη·ι't]. 

ΤΟ έν σελίδι 80. ι7 Ijτov δΕν είναι τΟ Ίlτοι, άλλ(l τΟ επεξηγηματικΟν 

εί'τουν (=ε'ίτε ούν) τΟ Εν τοίς μεσαιωνικοϊς κειμένοις 11τ-ουν γραφόμενον. 

Κατft τ1)ν κηδεία ν του βιωιλέω:; UναφF-ρεται δτι, πρLν ούτος κατατε

-&U εlς τΟν τάφον, ιiφαιρεlται flπO τfις κεφαλfις του τΟ στέμμα κα'ι &.ντ' 

α{,τσϋ τί1tεtαι σημεντέ'ίνον μετU. πορφυρiiς λιτfί:; (σ. ()5. 2). 'Ασφαλ(ί}ς τΟ 
δριi'Ον είναι μετ α πορφύρας λι τη;. ΚαλιΟς CJ.λλως δ Εκδότης εννόησε τΟ 

χωρίον μεταφράσας δtιl τοίJ un 1andeau de siιnp1e pourpre. 
M1l ·ύπάρχονtος τύπου Εξ;ωυβiτης, άλλα l:ξκούβιτα (τCι) τΟ εν σελ. 

ιοι 12 τοί'i δομεσrίκου τών fξκουβιτών d.ναγvωστ:έον τών iξκουβίτwν· 

μικρ(η•- ϋ._λλω; τε κατωtέρω τΟ Εν σελ. 10θ. L5-lβ σχόλιον Ομιλεί περ'ι 

«δομεστ(κου τών Εξκουβίτων». 

Ό εκδότης εtς διάφορα μέρη τοίi κειμένου (12δ. 8, 12~. 2±, 120. 6) 

εz.ει Εκδώσει, κατα η)ν εκδοσιν t'Ιlς Βόννης, καΙ. πι.-&ανώς κατα τΟν κώδι

κα, ίχάδων. CH λέξις δμως πρέπει ε\' &ρχfι δια του η νJ, γραφίi ?}χ.άδιν, 

d.φ' ού είναι tO ύποκοριστικΟν τfjς /., i'jzoς. Σημειωtέον δ τι αϋτη σψζεται 

κα'ι σ1lμερον ώς χάδι καί σημαίνει νίιv τ1Ίν ιΊ-ωπείαν. 

το κεφάλαιον 78ον (σ. 118. 1) φέρει ό)ς €πικεφαλίδα «δσα δεί πα

ραφuλάττειν ίππικοU &γομένου τοϋ καταλόγου». ~Η σύνταξις ίππικΟν τοϋ 

καταλόγου είναι δρitή, οUδεμία δ' α~dγκη είναι να προτα-&ϋ ή διόρ-&ωσις 
καtΟ: tΟν Χατάλογον. 

το εν σελ. 103. 9 κοντομάνικα. &νt'ι του toίi κώδικος κονδομάνικα 
καί tCt Εν σ. 15-±. 20. 22 κεντούκλου καί κεντουκλέϊνα., &ντl τοϋ έν τ ψ 

κώδικι κενδούκλου, κενδουκλέϊνα, νομίζω Οτι είναι περιτταi διορ-&ιό

σεις, &.φ' o1S τΟ κονδός, dντ'ι τοι, ΚΟΥτΟς φέρεται κα'ι παρ' Γίλλοις Βυζαν~ 

τινοίς συγγραφείJσι, παρCt Μαλάλf~ δΕ κα'ι tO κονδοειδ1)ς zαt κονδόftριξ (St. 
Psa1tes, ''Εν{}' &.ν. σ. 94. Πβ. καΙ. τΟ CΕλληνικΟv γλωσσάριον του Du Can

E.ν λ. κονδός), Σημειωτέον δτι νδ ci.vτl. ντ (d) Εχομεν καί εlς η)ν &.πό
Λατινικcί)ν λέξεων πβ. κονδ(τον, κανδιδί!τος, μανδάtωρ κτλ. 

'ΕΟ.ν ό κrΤ>διξ εlς το κεφάλαιον ΙΙΓ'. κατiι Vogt (σελ. JG9. 4) εν ilρ
Χ11 δz:n εlς η!. Χρωτοίι γέ,ινα, δρitώς Εχει καΙ. περι ττ11 Ίl διόρ{}ωσις εις 

){ριατούγεννα. 

cO γράψας τΟν Κ(δδικα, &.γνοG:ιν, πι,i'ανόJτατα, ti)ν ΛατινικΥιν γλώσ

σαν, Εχει Ενιαχοϋ χωρίσει τU.ς δι' 'Ελληνικών γραμμάτων γεγραμμένας 

ΛατινικΟ:ς λέξεις, δι' δ .-&α Επρεπε να Ε.χωρίζοντο α.Οται κατα ηlν Εκδοσιν 

τοϋ Χειμδνου' &ντi π. χ. Ετ Μάγια δωριέντε κοUμ μούνερα άδοράντες, 

{tCt Επρεπε νfl. γραφfi St μάγι db δριέντε . . . πβ. και tO μεσαιωνικΟν μά
γοι Εξ. Ανατολ(ί)'\-' κα'ι πάλιν &.ν τΙ. §τ tέρξια διέρρε σουρρέξιt, §τ tέρξια δίε 

ρεσουρρέξιτ Q\ς έπ' 'ίσης κουν τρανσφιγγουράτους Εσtιν μώιιtεν, κοiιν 
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τρανσφιγγουριίτους δστ Lν μώντεμ, ώς καλιΟς τΟ τελευταίον Εχώρισεν δ 

Reiske. 
Λέγεται δτι nlv Α1Jγούσtαν, μετU τ1Ίν στέψη•, δψικεύουσιν Εν ι·& 

τρικλίνφ οί σ;τα{}άριοι μf: τα διστράλια, τΟ δf: δ.ρμα οUκ &κολου{}εϊ (σεί-:. 
21. 14). Άντi τού άρμα, γράφε tiρμα. 
Ή άραία, 1l·nς αναφέρεται μετc'ι tfiς λέξεως τριβουvάλιον (σ. 26. 7 

2ί 1) Εφ' Οσον εlναι αUηΊ1Ί ΛατινικΊ') λέξις area δΕν βλέπω διατί πρέπε: 
νlι γράφεται δια τοί1 αι. ΚαΙ. τΟ Εν σελίδι 99, 33 στη{}έου δρ{}ώς i}cl είχε 

στη-&αίου, &ντl δε τού Εν σελ. 3 β &ντιμίσιον, &.ντιμήσιον, Εφ' δσον ύπό~ 

κει τα ι ·)1 λ. mensa. 

'Όσον &φορ(5 εlς τΟν πνευματισμΟν καt tOv τονισμΟν τfι; άψίδος, εί~ 

πον τα δέοντα χρίνων τΟν πρώτον τόμον τού κειμένου, oUδf πεί1.'tομαι Εξ 

Ο σων λέγει ό σοφΟς Εκδόtης Εν σελίδι VII τή;: εlσαγωγ·ίiς του. 

ΤΟ Εν σελίδι 118. 3 πάνιν, &ναγνωστέον παννl.ν (panιnιs), δ δΕ Ορ~ 

ι'tΟς τονισμΌς του μικροπανLtαι(t.J:Ο.14) καl παλαιστρίται (1-!:l. 11) είναι 

δι<l περισπωμένης) μικροπαννίται καt παλαιστρfται. 

'~πεξ:τά-&ην εlς τrlς ανωτέρω παρατηριlσεις Εν τfι επιΊ'tυμί.<t, 'ίνα, τfι 

~οη&ειrt: των μεσαιωνικών κειμένων καl τής ~εοελληνικής γλιδσσης, ύπο

στηρίξω τΟ Ωρ1'tΟν <~)ρισμένων τύπων Εν τ φ περt τΎjς β α σι λείου ηiξεcΟς 

κsιμένφ, τΟ δποίον 11 ι'tα Sπρεπεν ν' CιποκατασταΊ'tίj η να μείνη &μετά

βληtον. 

Κατd ηlν τρίτην 1iμέρην μετιl τΟν γάμον, όπότε Εγίνετο τΟ λουτρΌν 

τή; βασιλικής νύμφη:;, λέγεται δτι οί Βένετοι ϊσταντο εlς τΟν δεξιΟν Sμw 

βολον της Μανναύρας «Ο"ύ Sστιν 11 πύλη τής Α·Uγοuστέως τd ί'σα του πίν~ 

σου» (σελ. 22. 6 και 2. -±Ο ·Uποσ.) Νομίζω Οτι 11 μετ' &μφι[ΊοJ.ίας προτει

νομένη Ερμηνεία τοϊi τα 'ίσα του πίνσου δια του Εχεϊ δπου :::Lναι 1Ί {}ύρα 

του Α1Jγουστέως, δfιλα δ11 11 του π(νσου, δΕν εlναι ι)ρftl1, &φ' ο·ύ ό π(ν

σος 1\ πι ν σΟς Ί·j πεσσΌς τών Βυζαντινών, ό κτισtΟς δήλα δΊ'ι τr.τρrJ.γωνος 

κ(ων, δΕν Εχει {}ύραν. ΤΟ τι'ι 'ίσα του πίνσου σημαίνει εiς ηlν αl_,τ·fιν εU

{}είαν μΕ τΟν πίνσον. 

Τα UπΟ τού Πορφυρογεννι1του &ναφερόμενα τριλέξια (UO. 1 ϊ) δρ{}ώς 

ποιGιν ό έκδότης &φίνει &μετάφραστα διατηρών τ:Ον 'ΕλληνικΟν δρον trί-

1exiaι 11 εlκασία του δμως (2. 101) δτι τριλέξια εLναι τ<l {iσμα.τα τα έκ 
τρι6Jν στροφών &ποτελούμενα δΕν τι•γχάνει του Oρ{}oii. Τριλέξια, JJς και 

' ι' '" δ ) - ~ " ... " ' ~ ) η cε-,.ις η ω ι! ει ναι q.σματα, ων εκαστος στιχος αποτε ,είται εκ τριc'δν λέ-

ξεων, {~Jς π. χ. 11 παρ{}ένος σ1)μερον 

tΟν ύπερούσιον τί.κτει 

·l\ σtα1'Q0ν χαράξας Μωσfίς 
την Έρυ{Τρι.Χν διέτεμε 

τψ Ίσραfιλ πεζεύσαντι 

Βιβλιοκρισία. 

και τΟ Εν παλαιοτέραις εύχαίς απο ρυπαρών χειλέων 
aπο βδελυρilς καρδίας 

&πΟ &κα~άρτου γλώσσης 
καl ψυχfις ρερυπωμένηc;. 
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Τοω.Uτα τριλέζια, οιJχt βεβαtω; άδιάφ&ορα, σcι)ζονται και παρα Πορ~ 
φυρογενν1lτφ έν τή εκ~έσει της Βασιλείου τάξεως π. %· 

Ο:.νδραγα{}ίαν έκ Θεού 

τό) βασιλεί Ρωμαίων 

και νίκην {}εοδώρητον 

κατα τών πολεμίων (σελ. 167. 5) 

11 πνεϋμα τΟ πανάγιον 
τUς Αύγούστας σκέπασαν 

και οίνον μετισκεύασεν 
δ.ν!J-ρι{>πων ε\ς aπόλαυσιν (σελ. 8. 25, 1>\1. δ. 2G). 

1\ πνεϋμα τΟ παν(ί.γιον 
τον γάμον δπευλόγησον (σελ. 8. 4). 

Κατα t1lν παραμονΥιν του λαχανικοϋ ίπποδρόμου λέγει ό Πορφυρο
γέννητος δτι ό {}εωρητΊ'\ς «ταυρίζεt τΟ τρίπλοκον» η Οτι «κρούει τ1Ίν τα
βραίαν> (σελ. 149. 13. 20). 

Το ταβραία μεταφράζεται διU. του χειροτύμπανον (σελ. 149, 2, 157) 

συντελοϋντος, ''σως, πρΟς τ:οUτο καi του ρ1)μαtος r.ρούω. ΤΟ τρίπλοκος 
&φ' έτέρου, τ:Ο όποίον σημαίνει tριπλο'ίΙς (πβ. και τΟ Corpus Glossarium 
Latinoruιn ΙΙ. 459. 33 τρίπλοκοζ trip1ex) παρέχει οντως δυσκολία ν προς 
έρμηνείαν. "Εχω τ1)ν γνώμην Οτι τΟ ταυραία, δρ{}ώς ταυρέη, είναι ή σάλ
πιγξ taurea, {lτις εlχεν ήχον βαρ·ύν, πρΟς μυκηf1μ0ν ταύρου όμοιάζοντα· 
κρούω λοι:ι:Ον τΎJν ταυρέαν 11 ταυρίζω σημαίνει σαλπίζω με 't1lν ταυρέαν. 
Δια τΟ κρούω περL πνευστών δργάνων πβ. tO τfις Παλατίνης 'ΑνΊ'}ολογ{ας 
κρούειν αυλΟν καl σ1lμερον δf λέγομεν βαρώ (c=κρούω) τ:η σάλπιγγα 11 
τΟ παγιαύλι (=πλαγίαυλον). "Οσον άφορg εlς τΟ τρίπλοκον, 'ίσως να ση
μαίνη δια τής ταυρέας σαλπίζω τΟ τριπλούν σάλπισμα. 

'Εν σελίδι 1. 158.17 περl βοτοU ίπποδρομίου Οντος τοϋ λόγου, &.να~ 
φέρεται δtι ό τών Πρασίνων δρομεiις δΕν ήtο παρC)ν εlς τα ζυγιαοιμd 
(γράφε ζυγιάσιμα). 

'Ενταυ-&α ό Εκδότης νομίζει δτι πρόκειται περL ζυγίσμαtος τών δρο-
μέων, δι' δ με<αφράζει δια τού pesage (σελ. 158) καi les conreurs sont. 
pes6s (2. 170.) Δ8ν πρόκειται δμως περL ζυγίσματος €νταϋ%α, &.φ' oii ού
δαμοi'Ι αναφέρεται Οτι Εζυγίζοντο οί δρομείς πρΟ του &γώνος. Εlς τα ζυ
γιfiσιμα ένταU{}α σημαίνει κατιl η)ν συζυγία ν, κατα το\Jς συνδυασμούς. 



311 ΦαCδωνος Ι. ΚοuκουλS 

ιο παη)ρ Vogt Ερωτ(b ποίον ilτo t(J εργοv τοϋ Εν τψ SΟΨ κεφαλα(ω 
&ναφερομένου μαξιλλαρίου {2. ΗΗ). <Η λέξις σχετίζεται &μέσως μΕ τb 
μαξιλλάριον=προσκέφαλον. 'Ορ.ftώς λοιπΌν 1lρμl']νευσεν δ Reislze διU τοϋ 
qui in circo sedenti pulvinaria substernebat, ην έρμηνείαν αποδέχεται 
καl δ Rambaud (De lιippodromo byzantino σελ. 103.) 

'Εν τψ δείπνψ η7η• ι{}', &κκουβιτών, κατά τΟ λεγόμε-νον ΙΌτ-&ικόν, 
άνυ.φέρονται πανδουρισταl μετU τών πανδούρων α{Ίτών (σελ. 182. 9). ~ο 

πατ1)ρ Vogt νομίζει δτι πάνδουροι ε'ίναι τα λαγούτα καl πανδουρισταl οί 
παίζοντες τα μουσικα ταϋτα Οργανα. ΤΟ πανδούριν η ό πάνδοuρος δΕν εί

ναι κρουστΟν μουσικΟν Οργανον, &λλU πνευστόν. Πβ. τΟ παρr.Χ Μαλάλα 
(Χρονογρ. 179. 16) «οί πανδοiiροι η{Jλουν> καl τΟ του Λεοντίου Νεαπό~ 
λεως (Βίος Συμεο)ν τού κατιl Χριστον σαλού P.G. 93. 1721) «Ελαβε παν
δούριv και ilρξατο αυ/,είν». Σq)ζεται U.λλως τε και σ1lμερον 1l λέ'ςις ·ύπΟ 
τΟν τύπον πανδαύρα ll μανδούρα και δηλοί είδος α1Jλοϋ. Η/. περl τούτου 
Φ. Κουκουλέ, eo χορΟς κατα τοUς ΒυζαντινοUς χρόνους Εν 'Επf':τηρίδι 
Έταιρείας ΒυζαντινιΟν Σπουδών τόμ. 14.267 καl τoli αΛτοV, Σιψ.βο/.1'1 εLς 
ηlv Κρητικi]ν Λαογραφίαν Επi Βενετοκρατία; Εν 'Επετηρίδι 'Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών τόμ. 3. 21, ε'νitα καl1'1 εLκcJnι τfjς μηντuύρuς 

Σύνηitες Επιφώνημα, εκ της μουσικης, ΠL'ΙΊ-ανώτατα, λαβΟν τi]ν &ρ~ 

zιΊv, συναντάται Εν τίl 'ΕκΊ~έσει της βασιλείου τάξεως τι) (/.;τλοϊ:,ν Ες (σελ. 
];);!. 30), δπερ κα.l σ1lμερον λέγεται ('ς, l\ και f.ν συνδυιισμ.(tJ ο'~ ες (•1ελ 

122. J 8) 1] καl ες α, ol ες (σελ. 121. 3) i'ι καl &λλαχου ε ες ii η ε α ες (Κ. 

Σ(iιΊ-α., Δοκίμιον περl του -&εάτρου καl της μουσικ-i]ς ntlν Βυζα.vτινc"δν 
ρπε' καl ρηζΌ) 

ΤΙ συμπλο'}{:ll τών επιφωνημάτων το·ι)των, ιf:τινιι. είνω Ι'JZOl (1σημοι, 

δfν πρέπει, συντελουντος και του ΕπιφωνΊlματο; lοlΙς &εl η i.ς ιiεi (σελ. 

1b2. 19. 20) νU &γciγη εlς τΟ συμκέρασμα δτι εlς τΟ f:ς α, ot i!:; ύ;τόκειται 
τ(J Εσαεί, δ}ς φαίνεται διατεftειμένος νU. δεz-&11 ό εκδ6της (σελ. 1:!1 καl 
1~7). Ένταυ1Ί-α εlναι συνηνωμ,ένα τα δύn fπιφωνΊ]ματα ot ες κιι;!. εα Ες, 
κατ' &ντίστροφον τιi'}ρα σειρι.ίν. 

Έν τοίς κεφαλαίοις 78 καl 82 (σελ. 137. 2-±, 1Gδ. 21) rlΛ'(ι.φέρεται 

ί.ππικΟν παγανιJν. το ΕπίΊΊ-ετον, εκ του ΛατινικulΙ paganus ι}\•αμφιβόλως 
λαβΟν nlν dρχιlν, κατιl το\Jς Βυζα.ντινοUς χρόνους Εσ1]μαινε Ο, τι καl τΟ 

δπλοίJς, otJχl fκίσημος. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ι/.νηrρέρει τώv 

βασιλέων τα πα.γανιl !Ί τU.ς ::ταyανUς χλαμύδας κιι.i διβητι.1 σιν :;ταγανόν, δ

περ αντιδιαστέλλει πρc'.ις τό λιτΟν (σελ. 3Η. 14. 1(), 181. 15). T(J ;ταγανΟν 

λοιπΟν ί.πποδρόμων ι)ρ{}(j)ς μεταφράζει δ παηlρ Vogt δul. τοl, course 1i 
jeux ordinail'e (σελ. 137.10:1), οUχι δμως, νομίζω, Επιτυχώς διιl τοϋ cour
ses bourlesques η paiennes (2. 173). ΤΟ παγανΟν ίπποδρόμιον &ντιδια-
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στέλλεται πρΟς τΟ του Χαταλόγου και σημα(νει τΟ oUzl Επίσημον, τΟ oυ
zl χεκανονισμένον. 

Κατιl τΟ νυμφαγώγιο\' βασιλικ·iι; νύμφης λέγεται δη αϋτη Ωψικεύε

τοι UπΟ πληi}ίων καl χειροκυμβriλων. Τί εlναι νά πλη-&ία ταlJτα δΕν Εξη~ 

κριβc:Jι'tη μέχρι σ1Ίμερον. co Εκδότη; (~. 185) παραδέχεται ηΊν γνώμην 
·ι:οίΙ Thibaut δτι σημαίνουσι τα χειροκύμβαλα (darbouka) ~Η λέξις πλη
{tίον εΙ ναι &σφαλcϊJς τΟ πλινffίσv (δια η)ν &ποβολ1)ν του ν δρα δτι οί νεcδ

τεροι λέγουσι πλί1'tρα Κ(f.[ πλι{}άρt η)ν π/..ίν1'JΟν) έ.πομένως ΠQέΠεt διc'r, το'ίJ 

ι νc'.ι γράφεται. "Επειτα Uν dπίδη τις εlς τΟ σχfιμα του πλιν1.'tίου, τΟ ό

ποΙον fiτo τετρrlγωνον-κατc'.ι τΟν Μιχα1Ίλ Ψ ελλΟν (Σά{}α, Μεσ. βιβ/.. 5. 
-±70) «τΟ πλινitίον παράτασίς Εστι έκ τεσσάρων πλευρών lσαρίitμοις φά

λαyζι καl Ι:σ(f.ις παρισούμενον J)ς εlναι τΟ f.μπεριεχόμενον χωρίον τετρά" 

γωνον)) δέον νι!, δεz{}fj δτι τΟ πλιν-&ίον εlναι Οργανον μουσικΟν τετραγω

νικΟν 8χον σz·fιμα.. Περι του πλιν·Μου, ε{,τυχώς, παρέχει πληροφορίας 

clνι-:πίγραφος πραγματεία πε.ρl μουσικ1lς και χυμείας Εν1:tα, μεταξU τciJν 

μουσικcίJν δργciνων 1 καταλέγεται τΟ «πλιν{Ηον δια τριriκοvτα εξ χορδών', 

(iρα κιΊ'tαριστικΟ.ν Οργι:ινον, καL «πλινΜον Ciχορδον 1i α·U/.ητικόν~, U.ρυ. αU

λητικΟν Οργανον. (Βλ. :Μιz. Στεφανίδου, λ1uυσικ1J και χρυσοποιία κατc'.t 

του; ΒυζαντινοlΙς χρόνους εν !~πετηρίδι ~Ιi:ταιρείας Βυζαντινών Σπου

διϊJν 4. 4.2.) Δεν ,-cρόκει ται λοιπΟν περl taτnbourin. 

Tcl.ς &.νωτέρω παρατηρι'Jσεις εlχον νU κάμω .πρΟ; διαφc6τισtν Ενίων 

σημείων του κειμένου xu.L του πριι.;γματικuϊί αυτού μέρους c~Jς μικρΌν aν

τίδωρον πρΟς τΟν βκδότην &π() τΟ fρμηνευτικΟν ·ύπόμνημα του όπσίου 

;ω} .. λα Εδιδriχitην. Δέον Όντως νc'ι τονισ{}lί Οτι ό παηlρ Vogt μf ηΊν δια
κρίνουσαν αUτΟν :;τολυμr.ί.Ηειαν καt Οξ·ύτητα, 1lτις παρατηρείται εlς πάσας 

tc'ις έργασίας α{Ιτού, ο{Ι μόνον ε'δωκεν Επιτυχ·η του Υ.ειμένου μετ(.ί.φρασιΥ, 

&.λλιl και διU. του τδμου τrϊ:"1ν σχολίων του διεφώτισε πολλ{l σημεLα τού 

κειμένου αναφερόμενα εlς ζηηlματα ίστορtκιi, γλωσσικιi, &ρχαιολογικd 

κ.τ.λ. σπουδαίως ·ύποβοη{}·J]σας τΟν μέλλοντα νΟ: Εγκύψη εlς η)Jν μελέτην 

πολυπλόκων προβλημciτων, τα όποία γεννiJ 'tl &νc.ίγνωσις το1) Εργου 

τf); βασιλείου τrίξεως. 

"Α; &ποδο-&fι λοιπΟν Δ προσ1lκων Επαινος εlς τ"fιν Εργασία" του πα

τρΩς Vogt, 1iτις ύπερβιiλλει κατc'ι πολύ, ηlν C'ιξιόλογον ?iλλω;, τε τοιαύ

την εν τοlς πριδτοις τόμοις. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



Ε. Κριαρά 

Πέτρ.ου Π. Καλονάeοv~ Βασίί.ειος Διγεγ·ιfς Άκρίτας. Τ/:ι l!μμετρα κείμε~ 

να Ά tl·ηνrVν { πρrl]ην "Α νδρου, μετd συμπί.ηρrhσεwν %αl παραλλαγών 
lκ τ1]ς διαακευιj; Τραπεζούντας). J(ρυπτοφέρη; κα!: 'Εσκοριάλ. Νέα 

πλ1jρης 1/κδοσις μετ' εlσαγωγ1]ς, ι'Ίποσημειώσεwν καi κριτικού ύπο

μνJjματος. Τόμος πρώτος ριετά 82 αVιl·ητικriιν εlκό11wν εκτΟς κειμέ

''οv. 'Αρχαίας έκδοτικΟς οίκος Δημ. Δημητράκου Α. Ε. [1941J. 
Σ ' '+?-·' ει.. νστ _. r .cι. 

ιο κ. Π. Καλονάρος επιχειοεί εΊς τΟν &.νωτέρω τόμον νέαν Εκδοσιν 

τfίς διασκευfiς τfις "Ανδρο1Ι τοϋ Sπους τοϊ:, Διγενή 'Ακρίτα, προτάσσει δε 

τής Εκδόσεως εκτενή εlσαγωγΊlν, εiς tΊ~]ν Οποίαν, &φου γράψη Ολίγα τι να 

περι του ποlοι Ί1σαν ot Cir.ρίται, πραγματεύεται συντόμως ι1-έματα Εκ tών 
άφορό)ντωv ε\.ς τΟ fπος του Διγεν·iϊ. ΜετU ταύτα Επιτάσσει βιβλιογρα

φίαν πρώτον μf:ν τ:c:Ον εκδόσεων τού fπου; καl τ6Jν περι αUτοU μελετών, 

εlτα δ' Cί.λλων κειμένων (Η.ληνικr:Ον καt "ξένων) τα όποία Sχοuν σχέσιν 

πρΟς τΟ &κριτικΟv fπος, κα{}c!)ς καl βιβλιογραφίαν διαφόρων γενικών καl 

είδικ<tlν βοη{}ημάτων, περωδικctlν δημοσιευμάτων καl Εγκυκλοπαιδικc'δν 

Ciρ{}ρων. Τέλος δΕ καταχωρίζει καi «χρονολογικΟν πίνακα γεγονότων 

άναφερομένωv εlς τοi)ς &γctlνας τού (Ε λ λ ηνισμοl1 κατ α τών "Α,.ράβων 11 
σχετιζομένων πρΟς τΟ &κριτικ()ν Sπος». 

cy π Ο τ·fιν εκδοσι v του δημοσιευομένου κειμένου τf]ς διασκευfiς τfις 

"Ανδρου ό συγ'/Qαφευς παρα:θ-έτΈι κριτικ6ν {Jπόμνημα εί.ς δύο μέρη διηρη~ 

μένον· καl εlς μΕν τΟ πρrtltov καταχωρίζει τίί:.ς γραφάς τού Α, τU.ς όποίας 

δΕν άποδέχετηι εlς τΟ κείμενον, εΙς δΕ τΟ δεύτερον παρα{tέτει τdς γρα

φ&ς tiϊς διασκευ1l; Τραπεζοϊiντος (=Τ) ιού dκριτικοU Sπους. Κciτω{}εν 

του ύπομν(ηιατος η των ·δπομνημάτων τούτων παρατί-θ-ενται ποικ(λαι πα

ρατηρΊ1σεις διαφωτιστικαl το'ί, κειμένου, ΕLς τΟ τέλος τoi.i τόμου κατ:αχω

ρίζεται Εύρεη'ωιον περιέχο\' δχι μόνον τCtς λέξεις περl τών όποίων γ(νε

ται λόγος εLς τUς σημειι6σεις, &λλ('r. και Εκείνας α't όποΊαι περιέχονται είς 

τους στ(χους τού ποη'ιματος. 

ΔιU. να κρίνωμεv τΊ~\V προκειμένην Εργασίαν τοϋ κ. Καλονάρου, πρέ

πει προηγοΙJ,ιιένω; νr'r. Εξετάσωμεν ποία ύπfιρξεν ή πρό{}εσίς του Επιχει

ροϋντ:ος τΟ κρινόμενον δημοσίευμα. Κα{}cl)ς δ 'ίδιος δ συγγραφευς λέγει 

εΙς τΟν πρόλογον του κρινομένου Εργου (σελ. ε'), τοiiτο «δfν προορίζεται 

μόνον διιl τους έρευνητUς φιλολόγους ... , &λλΟ: καt δια τΟ μορφωμένον 
κοινόν», συγχρόνως δΕ (σελ. ζ~) τiιν ε'κδοσιν αύτ:ο11 -θ-εωρεί cf)ς «μίαν έκ

λα'ίκευτικ+ιν εκδοσιν χωρlς &ξω\σεις καt ταUτοzρόνως μίαν συμβολiι" δ

φειλομέvηv ... εΊς ηlν 8πιστημονικ·1Ίν προσπ(iΗειαν ένΟς μόνου ερευνη

του, ό όποίος είχε να φέρη εlς πέρας ... τΟ δυσχερέστατον πρόβλημα 
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τfις &ποκαταστάσεως του κειμRνου», ιlφ' έτ:έρου δΕ άλλαχοU (σελ. ε') νο
μίζει δτι δf:v εlναι δυνατl~] κριτικ1) εχδοσις τών διασκευών το·ϋ &κριτικοϋ 
Sπους, διότι (σελ. ζ') «εlς τlι fργα τής δημ.eι'Jδους φιλολογίας εlναι δύσκο

λον να 8φαρμοσι1ώσιν αiΊστηρώς οί κανόνες τfίς κριτικilς η)ς κλασσικής 
φιλολογίας» καl δη «τΟ fργοv τ:οUτο προορίζεται κυρίως διιt τΟ κοινΟν 
καΙ. οl,χι διι't τους εLδικούς»· όμολογει δ' 8ξ tiλλου ι:Ηλαχοii του προλό

γου (σελ. ς') δτι τΟ κείμενον τiϊς παραλλαγής τfiς 'Άνδρου «διοQ-&ουται 1-j 
συμπληροίiται κατ' &ρχ·1Ίν μf:ν ύπιl τ·fjς αUτfις διασκευfις, εiς Εξαιρετικός 
δΕ μόνον περιπη6σεις καl ύπΟ U.λλων κειμένων». 

'Ε ""~ ~ ' ~'- ' ΟΙ c ' ~ ' c ' ' .κ "ων ειρημενων εζαγετ:αι οτι Ω συγγραφrr:υς αφ ενος μεν νομίζει 

δ τι δΕν Επιχειρεί κριτικi]ν Εκδοσιν τfi; διασκευfjς τής •Άνδρου, &φ' έτέρου 
δf: Ομολογεί δτι &::τοκαΊ1-ιστg, ΩιορΊ1-(fηιει κλπ. AL βεβαιό)σεις αύται τοϊ:, 
συγγραφέως προέρzοντω &ναμφισβητ1Ίτως Εκ τού γεγονότος δτι Επιχειρι:'δν 

ηΊν Εκδοσιν δf:ν είχε σαψη δνvοιαν του περιεχομένου τoi.i δρου «fκδοσις 
κριτικ1) κειμένου», και1-ι;Jς και τών &παιη']σεων τrl.ς όποίας ή κριτικfι εκ

δοσις προβάλλει εΙς τΟν φιλόλογοv f:κδότην. Άλλ' U.ς 'ίδωμεν τί κάμνει ό 
συγγραφεUς εν τfι πράξει. 

ΔΕν εΙ ναι δλίγα τU zωρία εlς τα δποlα οίiτο; διορ{}ιι'Jνει τΟ κεLμενον, 
δzι δε δλιγc6τεραι rιL περιπτι.δσεις εLς t(}ς όποίας καλώς πολλάκις εtσάγει 

εlς τΟ κείμενον τ})ς διασκευ·liς Α στίχους εκ τfις πu.ραλλαγfι; Τ. 'Εν τίϊ 

πράξει Επομένως, παρ' δλι.ι δσα λέγει εlς τΟν πρόλογον αiJτoU, Επιχειρεί 
κριτικ1)ν Sκδοσιν τ1ϊ:; πrι.ρrι.λλαγΊϊς. ΚαL Οντως U.v εσκόπει να δημοσιεύσ11 
λαϊκΎ]ν !Ί f:κλυ:ίκευηκ·ι\ν τοϊ' ΚFιμένου ~:κδοσιν Cδφειλε να dναδημοσιεύσιΊ 

πιστώς ηlv προηγουμένην α{ΙτοU Εκδοσιν καl να συνοδε·ύσυ αUη)ν δια 

τών &παραιτ1']των σχολίων πρΟς κατανόησιν τoii κειμένου ύπΟ τού &να

γνcΔστου. 'Αλλ' Εφ' δrrον παρεισ(iγει εlς τΟ f:κδιδόμενον κείμενον στ(χους 
Εξ Uλλη; διασκευfiς 1Ί διορ-&cfη•ει στίχους τf)ς Εκδιδομένης επιχειρεί εργοv 

κριτ:ικοU Εκδότου, διCι τΟ Οποίον, δυστυχG)ς, δΕν ή το επαρκώς παρεσκευα

σμένος. Τούτο {}rl δειχΊ1'6 δια τ6Jν κατωτέρω παρατηρ1]σεων. 

ΕασικΟν σφάλμα τού κ. Καλονάρου είνω. δτι δδν δΗΔρΊtωσε τΟ κεί
μενον Εκεί δπου 1i διΛρι1-ωσις ·i'jτo δχι μόνον προφα,η'ις &λλ(t καl επιβε

βλημένη. Πρόκειται περl η'Ων περιπτ:cόσεων ~ολλ(Λν στίχων εκ τών ό

πο(ων &ναφέρω τους Επομένους: στίχ. 92 γράφε νd μ1}, 9β γράφε κλεί

δωνε, 112 γράφε 'ς πδ.σαν, ! 3! γρ(iφε επεγινώσκετο, ι:g γράφε 'ΠΟ τd 

καl π~ Α 215Ότr0 η/ν πολλ'l/·ι• δ.γιiπην, 144 γράφε lι'ε1'τράνισεν, 164 έκρά
τει. τ6ξον, 222 γράφε ΠπJιο, ~9ϊ dπέατειλε κα/, ~8~ γρriφε έπ1}ρε. Θ(l ώδΊl

γει δδ τΟν εκδότην εlς τΊΊν &νάγκην τών διορι1-eι')σεων το·ύτων Κ(J.Ί~ΟΟς καl 

&λλων &.ναλόγων Clλλοτε μεν αUnl α{Jτη 1l &νάγκη τού μέτρου (εlς &ς πε
ριπτ:rΔσει; clναμφισβηηΊτως δΕν Ί}cl. παρέβλεπεν αUτΟ ό ποιητΊlς, δπου δη

λαδfι πρόκειται περl εiσαγcuγfις τύπου τι vΟς λέξεως ύπΟ &.νtιγραφέως), 
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Ciλλοτε δf 1l παραβολ1) πρ(Jς η) ν διασκευΊ'-γν της ΤραπεζοUντος. 'Όρα τΟ:ς 

περιπτά1σεις λ. z τιϊΊν στίχων -l99 (γράφε ϊωτU. τΟ Τ oi· μ1) συνέβη τοi.iτο), 
501 (γράφε κατιl η)ν α1η-Υιν παραλλαγ1)ν r}'χετε προσεγγίσει). 

Γενναται §ξ α/.λου τό ζΊlτημα Ην Υ.u.λώς δ εκδότης ε'{ς πλείστα ση

μεία τοίi εκδιδομένου κειμένου παρενέβαλε στίχους έκ t1i; διασκευής τ 
εiς τΟ κείμενον t1i:; διαrιχ.ευfι; Α. ΓεγονΟ; είναι δη, παρU η\ν μεγάλην 

πρΟς &λλ1lλας συγγέΙ·ειrlν τών παραλλαγ<ίη λ καi Τ τοU &κριτικοU επους, 
1~1 φράσι; Εκατέρας είναι τόσον διάφορος τfι; φριίσεως τfις &λί.ης παραλ

λαγης, δ)στε πρέπει να ε'ϊμε-&α βέβαιοι δη, (_!_ν παρεμβάλωμεν μεταξυ στί

χων μιας διασκευi"jς, Χαi έκεί Δ κόμη {)που στίχος η στίχοι Ελλείπουν, στί

χον 11 στίχους Εξ έτέρας διατρέzομεν τΟν κίνδυνον νrl -&έσωμεν ύπΟ nlν 
γραφίδα το-ϋ συγγραφέως nl; πρcδτη~ διασχευ1lς φράσεις τιλς όποίας εκεί

νος ο·Uδέποτε πιι<tανc{ηατα Εγραψεν 'Άλλη βεβαίως είναι 1l περίπτωσις 

κατ&: την όποίαν &.ποκαΗιστίδμε\' μίαν καl μδνην λέξιν il καL τύπον λέ
ξεως 11 καl ;ταραλείπομεν λέξιν βοη{}ούμενοι ε-:; ετέρας διασκευfις εtς πα

ράλληλα χωρία τίδν διασκευri!\'. ΤΟ α1Ίτ0 διJvαται βεβαίως νU. tσχύση προ

κειμένου καt περi ένΟς η καί περισσοτέρων στίχων παρε~ιβαλλομένων με
τα ξ \ι στίχων συ·tyενούς πιι;ραλλαγfις Civ ot παρU. τΟ ύποτι{}έμενον κενΟν 

στίχοι dμφοτέρων τών παραλλαγών εlναι ιιUτuύσιοι 1\ σχεδΟν αυτούσιοι. 
~ ΑλλCι. ψανερΟν εLς τl~jν εκδοσιν τού Κ, Καλονciρου εlναι δτι ό συγγραφεUς 

ό'χι πανταχοί' δ.λλ' εlς πολλrJ. σημεlα τοϋ κειμένου φαίνεται επιζητών μό
νον τΟ νόημα τών 11'εωρουμένων ίΌς παραλειψ&ένtων στίχων να συμπλη

ρώση, oVχi δf: ν&. &ποκαταστ·l:Jση τ·Τ1ν μορψ1)ν το·U Εργου, τής διασκευής 
ενταύ-&α. ~Αλλ' δτι δf:ν πρόκειται τότε περί «Ε:Υ.δόσεως», &.λλU περL αύ

τοσχεδίου κατασκευciσματος εlναι εlς πciντα fμπειρον τών ζητημάτων 
τούτων φανερόν. 

Βασικ1)ν ιJ)σαύτως ιlντίρρησι ν Εχομεν ιJ)ς πρΟς τΟν διχασμΌ ν τοϋ κρι

τικοί) ύπομν1lματος. 'Ως και Εν dρz.ίϊ τfiς [:!ιβλιοκρισίας 8λέχ{}η, ό κ. Κα

λονάρος εlς μf:ν τΟ πρci)tΟν μέρος τοiΊ κριτικοϋ ύπομν1lι.ιατος, τΟ καi. 'tσχνό
τερον, παρα{}έτει τcl.ς μΊ) άσπαστιl; υπ' α{Ιτου γενομένας γραφιlς τού Α, 

εlς δf: τΟ δεύτερον τU.ς παραλλαγU.ς το1Ί τ. Κα{}' ΊlμCί.ς δ εκδότης {όφειλε 
νι~ &ποφύγη τΟν διχασμι:')ν τούτον κ.αl ·ll νι~ παρα{}έσυ παρc!. τUς μ1) &σπα
στας γινομένr.ι:ς γραφc'ις του Α τrl.ς διαφόρους γραφCtς του Τ (Uν 'll συγγέ

νεια τών δύο διασκευών i]το τοιαύτη cOcrτε νc'ι §πι τρέπη τΟ πριiγμα τοϋ·το 

εiς τΟν εκδότην ·11-τΟ προτιμότερο'\' Χα'ΙΊ-' ήμd.;:-να δημοσιεύση παραitέ
των αντιστοίχως και παραλλ1lλω:;;. τας δύο διασκευrl.ς καl εlδικ.ιδτερον τα 
dντιστοιχοί'ντα α1Ίtcί:')ν χωρία, ιΟς [πραξε προκειμένου περl τοϋ Χρονικοϋ 
τοίi Μορέως δ εκδότης αUτο·ίJ Scl1n1itt. ~Αλλ' δτι τΟ Cί.λλως oUχt επαινε
τΟν σύστημα τοϋ συγγραφέως παρέχει Εν οLκσνομίq; χ(_6ρου κrι) τU.ς δύο 
διασκευ&:ς είναι &ναμφισβΊlτητον. 
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ΧαQακτηgιστικδν της μειονεχτι:ι.ότητος του οUτω διαρitρουμένου κρι

τικοϋ -δπομν{]ματος είναι δτι ό μελετητ1)ς αύτοϋ διrl νd. εϋρη πολλάκις 

η1ν δικαωλογίαν διορΊJό)σεως γινομένης ύπΟ του Εκδότου επt τίϊ βάσει 

γραφής του Τ δf:ν πρέπει νc'ι άνατρέξη μόνον εlς τΊ']ν μ1) &.ποδεκτ1)ν γενο

μένην γραφ1)ν του Τ, 1) όποία πιΊJανώς ύπηγόρευσε και Εσηlριξε ηlν διόρ

-&ωσιν. Παρουσιriζεται δΕ διι'ι τοϋ διχα.σμοϋ τούτου και τΟ f:tερον ατοπον, 

δτι αt ΠαραJ.λαγαl τoiJ Τ ;ι;αρατί{}εi'tιιt μf_ r}ρίΊ'JμηritΥ ·Ί)ν φέρουν Οί. δ.ντί

σtιχΟι στίχοι της διασκευη:;: Α. 

'Αλλ&. Υ.αι flλλα σημεϊ:α εl:ς nl όποϊ:α δΕν δύναται νι!. riυμφω'\'1]ση τις 

κατ' &ρχ1)ν πρ(,ς τΟν κ. Καλονάρον ε.lναι τlι. Εξής: Παρrl τοiJς &.ρι-&μου

μένους στίχους της διασκευf]ς Α παραΗέτει ο·ύτος ΕντΟς παρεν-&έσεως, 

δια νι1. δείξυ ηlν &ντιστοιχίrι.ν, &να ε'ίχοπι ηΊν &.ρί1'tμησιν τι'Ον &.ντιστοι

χοΊJντων στίχων τfις διασκ.ευf]ς Τ, &λλ' οϋτω Cf.τόπως ε\.σάγει παριΊ. τΟ κεί

μενον του Α CιρίΊΊ-μησιν Ετέρου κειμένου. 'Αλί-.Λ καl ένταύ{}α Εξοικονο

μεί χώρον ό συγγραφεύς, διότι Ciλλως {flι, ι~ΊψΕιλε νcf.. καταρτίση μακρό

τατον πίνακα dντιστοιzίας τών στίχων τών ΩιασκευGη• Α καt Τ. 

~Αλλ' ιΊν ό κ. Καλονάρος, rωnl τα εlρημένα, δΕ:ν fφερεν εlς ε:UτυχΕ:ς 

πέρας τ1)ν ύπ' αύτο'[i &.ναληψΊΊ-εϊ:σαν επεξεργrωία'\' Καl ιlπΟΧατάστασι'\' 

του κειμένου τής δωσκευf]ς Α του &κοιτικοι:Ι επους, Ομως &ξtο'Ιq.αύμαστος 

Οντως ιΞ.l.ναι διU. tΊ~Jν πλουσιωτάτην συγχέντρωσιν πληροφοριtί)ν, παραλ

λ 1lλων καL συναφών χωρίων διαφόρων κειμένων 1 γνωμών νεωτέρων ερευ

νητίi'Jν έπl συζητουμένων ζητημάτων 1) λέξεων σχετιζομένων πρΟ τΟ Επος. 
τού Διγενή, πυγκέντρωσιν τΊ1ν δποί.αν μετα περισσilς φιλσπονίας Επεδίω

ξε καl fπέτυχε. Πρέπει να τιQ ε'ίμε1~α εΊJγνόψονε;, διότι ασφαλώς κατό

πιν μακροτάτου μόχ-&ου παρέχει ::τλείστας Οσας &φορμι:J..ς καl πλείστα 

δσα βοηit1Ίματα εlς τοiJς fρευνητtί.ς, δ.σπαζομένους 1] μ1~1 τUς ύπ' αΊJτού 

προκρινομένας η προτεινομένας γν</ψα:J νι), προχωρ1]σοι•ν εLς nlν ε'ρευναν 

πρΟς διαλεύχανσιν τό:"η• ποικίλων ζητημύ.των, τU. όποΙα προβάλλει πρΟς 

λύσιν τΟ επος του Διγενfι 'Ακρίτα. 

Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ 
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Γύπαρις, κρητικ(ηι δρiiμα, πηγυ.'i-κείμενογ {ιnΟ 'Ε,αμαγουf}J. f(ριαρfi A

fhtn 1940 σελ.,· +272 &ον μέγ. fTexle und Forschuιιgeιι zur b1j
zaιιtinisch-neugrίechίschen Phίlologie, Nr. H9j. 

Πρώτος συνεχιση)ς του Στεφ. Ξαν{]-ουδίδου, κριτικ(L)ς δκδόσαντος τΟν 

Έρο.)tόκριτον τού Βιτζέντζου Κορνάρου, η)ν Έρωφίλην του Γεωργ. Χορ

τάτζη καi τΟν Φορτουνάτον τοϋ lνΙάρκ. Φωσκόλου Εκ τοϊi κρητ. {}εάτρου, 

παρουσιάζεται δια τfις κρι τικf)ς Εκδόσεως του κρητ. ποιμενικου δράμα·tος 

Γύπαρι καi τfις μελέτης περL τών πηγών αUτοϋ ό συνάδελφος Έμμ. Κρια

ράς, δστις, γνωστΟς 1lδη Εκ προηγηitεισων παρατηρlισεών του εiς τα κεί

μενα τfις μεσαιων. χρητ. φιλολογίας, γνώστης δ' ετι καl του σημερινού 

ίδιώματος τrjς ν/jσου, ήτο Ενδεδειγμένος δια τi}ν ώς Civω δκδοσιν, τής Εκ

δόσεως τοίi Κωνστ. Σάftα τψ 1879 μ1) ίκανοποιούσης Επιστημονικους 

σκοποUς ο{1δΕ συντελούσης εLς πλ1lρη του κειμένου κατανόησιν. 

(Η περL τοi:Ι Γύπαρι Εργασία αϋτη του Κρ. διαιρείται εLς δύο μέρη. 

'Εν τψ πρcδτφ σελ 1-12β πραγματεύεται ούτος τΟ ζ1Ίτημα τών πηγών 

~ου δργοu εν-&α μετr~ τiιν Εν &.ρχή fκ{tεσιν tcϊ)ν πορισμάτων τών μέχρι 

τούδε περι τούτου γενομένων Ερευνίδν σ. 1-4, εlσαγωγικώς παρουσιάζει 
η) ν εl.κόνα τής {tέσεως τού ποιμενικου δράμα τος, εLς τΟ Οποίον είδος 

&νήκει καl ό Γύπαρις, Εν τίi Δύσει καt δη Εν Ί ταλίq; κατιl. τΟν 16ον αlώ

να. ~Ακολούίtως δ' &πΟ σελ. 20 κέξ. &φορμώμενος Εκ τών σχετικών πα

ρατηρΊlσεων του Κ. Σά{}α, πρώτου Εκδότου τού Γύπαρι, περl τών προ

τύπων αυτού, δι(l συγκριτικfις έρεύνης κα-&ορίζει δτι ό Ciγνωστος ποιητi)ς 

τοϋ δργου Εμιμ Ί']ftη τΟν Aminta του Tasso, τΟν Pastor fido του Guari
ni, τΟν Alceo του Ongaro καl η)ν Anιorosa fede του Pandirno καl δτι 
Ίlντλησε η)ν ύπό1'1εσίν του έκ τής όμοίας ύπο{}έσεως του Anιinta τοϋ 

'Γasso, Ίlτις εν τψ Γύπαρι είναι ό δρως τoii Γύπαρι ποιμένος Εν τψ γνω

σηΡ τfις Κρ-{ιτη; Ο ρ ει 'Ίδη (Ψηλορείτη) πρΟς τ1)v ποιμεν~δα ΠανοJριαν 

κιι:ί τoii φίλου του 'Αλέξι πρΟς τiιν φίλην της 'Α{}οVσαν. AL νεάνιδες 

πρΟ τci)v itερμών πu.ρακλ1]σεων τών δύο τούτων ποιμένων ϊνιι δεχ-&ώσι 

τΟν ερωτά των μένουν Cί.καμτι:τοι, CΊφωσιωμέναι εlς τΟ κυν{ιγιον. οι δύο 

ούτ-οι νέοι ποιμένες τii βοηιtείιt- τfις γραίας Φροσύνης καταφεύγουν εLς 

τΟν ναlιν τfις Άφροδίτης, 11 δΕ Ί'Ίειl εiσακο·ύσασα τrlς δε1'jσεις α11τών &~ 
τι:οστέλλει τΟν υίόν της 'Έρωτα, δστις τιτρώσκει τιiς νεάνιδας, αϊτινες 

&μέσως ύπΟ δρωτος σφοδρο'L1 πρΟς τοiJς δύο τούτους ποιμένας καταλη

φ{}είσαι δέχονται να νυμφευftοίιν αυτούς. 

Διακοσίους στίχους Εκ του Γύπαρι διακρίνει ό Κρ. (~Jς προερχομέ

νους έκ μιμΊlσεως του Aminta' 129 εκ τiις κωμcvδοτραγφδίας Pastor fido, 
f1ς ή τι:ολύπλοκος ·U,τό{}εσις δΕν παρουσιάζει Ομοιότητας πρΟς τ1ιν c'iπλό-
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τητα τfις του Γύπαρι, 117 στίχους έr. του δ.λιευτικου δράματος Alceo 
τού Ong·aro (J 58:2), γραφέντος κατι:Ί. μίμησιν του Aιηinta τοϋ Tasso και 
τέλος :πεντ 1'ικοντα στίχους έκ τfις Amorosa fede. Έκ τών ύποδειχ{}εισών 
προσέτι ύπΟ τού κ. Σάtτα δ)ς &μέσων πηγών του Π<ιιητοίi τοϋ Γύπαρι (σ. 
1) τfις Arcadia του Sannazzaro και τιίJν Έλλ Ί~Ινcι.η• μυΊ'tιστο~ιογρ,άφων_ Τα
τίου καl Λόγγου {iγεται εlς τΟ συμπέρασμα ό Κρ. ό-1ς πρ()ς μεν το;Ι-' πρωτο'ν 

(σ. U0-7) δτι 11 μίμησις 11 έπίδρασις έκ τούτου Επl τοίi χρητ. τ~υτ~υ δ,?α
ματος δΕ:ν άποδεικνύεται, U)ς πρΟς σε τfiς &:μεσον μίμη~ιν _το:~ ως cn~ω 
ελλΊlνων βουκολιΚ('JJν, κατόπιν τi}ς μελέτης τών βουκ~Λ.ικων εργ~ν t~jς 

'Α ναγε-νηlσεως, δ τι 11 μίμησις αϋτη δέον νιl έννοη,{}ή εμ!ιεσ~ος διι: τ~ν 
ιταλικών ποιμενικc:Ον Εργων, Ciτινα &ποτελοϊiν μιμησεις των ομοειδων ει.-

ληνικών. ~ ,. , 
.Η έξονυχιστικi) αϋτη Εργασία του Κ ρ.\ μαρτυρΟi1σα ανιιΛ~σιν κ~πο~ 

και χρόνου ίκανοίl, Επεκτείνεται ετι δρ1Jc0ς έν Lδίοις κεφαλαιοις και δη 
συγκεφαλαιωτικώς εLς &ναγραφΊ)ν τiίηι μιμ{ισεων του ποιητοίι τού Γύ~αρι 
εκ τitlν δJς Ciνω ιταλικών Εργων κατα πράξεις και σκηνδ.ς ΟJς καl &πο σ. 
118 έξ. εlς τ1)ν &ναζ1lτησιν τct)ν πρωτοτύπων στοιχείων (δραματικών, uL

σ{}ητικώνj f1iJογραφικών κλπ. tciJν &παντώντων Εν τψ Εργφ. 
'Εν τώ δευτέρω μέρει του βιβλίου (σ. 127 έζ.) Επιχειρείται 1) Εκδοσις 

του κειμέ;ου μετα· παρατηρ1lσεων καl λεξιλογίου Εν τέλει ύπΟ του Κρ. 
Ί)τις κατα τούτο πλεονεκτεί τής του ΣιΥΛtα δτι, πρΟς τοίς &:λλοις στηρίζε
ται έκτΟς του Ν αν. κο'Jδικ., τού καl σπουδαιοτέρου καl Επl τοϋ μεtαγενε-

" Q 'δ " ') - ιπ)1]ΟΟί τον Ναν στ έρως γνωσ·{tέντος .ι--ιvην. κω . οστις ποΛ .αχ ου συr • ... . 
κώδ. tδίιι. ώς πρΟς τ1)ν γνησιότητα του τύπου τΊΊς λέξεως. 

Δεν μάς έπι τρέπει ό z/Vcιoς νlt Επεκταftctηιεν περισσότερον περί τών 

dρετών τf)ς Εκδόσεως τοϊi Κριαρά\ δστις μετ' Ε;τιμελείας καt με·-&οδικWς 
εl.ργάσ{}η και πολλαχο-ϊi Επιτυχεις διορ{}ι()σεις εl.σάγει. 

Παρατηρ·ιlσεις τινας τέλος tτα έπεf}u~ιοι~με.\' νU :.τrαρα.fl·έσωμεν Ενταυ

Ί'tα εl.ς τΟ Εκδο1}f:ν κείμενον. 

1) Πρόλ. Α, 2. «&ν Εν' και τu')ρα εύρίσκεστε ξιlβνου πρεμαζωμένοι~ 

διορitωτ. ξάφJ•ου 

Πρόλ. Β, 55 «~ΙιCι κορασιl ()μορφ(;Jtατ-ιι ΔrJ.β,.η νοματισμένψ> 

)) » 75 «Δάβνη r'Ως η)ν Κ(J(.ίζον απόμεινε καt δάβνες έφανήκu.» 

Πριiξ. Β, 5Hi «δάβ>•η κρεμνώ · · ' , Δ' " 
Οϋτως &ναγινώσκει καi ό ΣιΗtα; Εν τuίς οLκείοις χωριοις. 1 -εον ομως 

νU γράψωμεν κατU τΟν Α δ(iφνη, δάφνες. Όρ{}(Ι>ς δ έκδότης προτιμQ. η'ιν 

γραφ1)ν τοt1 Α. αφνιδια &ν τι τ1Ίς του Ν. & υ ν ι δ ι α Εν τii Β 9ι). 
2) Α 4 «και λάβρα &πο·U τΟ στόμα μου βγαίνει τΟ π ρ ι κ ι α μ μ έ ν ο>>, 

co τύπος π ρ ι κ ι α μ μ έ ν ο ς δΕν παραδίδεται δι' ϋ.λλων κρητ. κει

μένων είναι δ' Ciγνωστος καl έν τψ σημερινίρ κρητ. Lδιώματι παρι:J. τψ 
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-όποίφ μόνοy ό τύπο:; π ρ ι καμένο ς ε·{Ίzρησηί 1
• Δέον (){}εν '\•ύ. γρά-' 

ψωμεν κατU τΟ Ν. π ρ ι κ α μ έ ν ο. 

Όμοίως καi. Εν τοϊς στίχ. Α. V50. π ρ ι καμμένη δ' Εν στ. Γ 569 
Δ 318, Ε 233 Ορ--θ-ώς γράφει ό Εκδότ. π ρ ι κ α μ έ ν ο Εν Α 51, 54: 
Β 2ί6. 

3) Α' :366 ev α μ ά it 11 ς μΕ τα μαγικι't πόσο μπορεί 1°J Φροσ1Ινψ> 
διορitουμεν: ν U. μ ά 1t \1 δηλ. 1] Πανώρια. 

4) Γ' 370 «καl τότες 1.'tέλει &παρftινU σάς κ ά μ ε ι tO σομ.ι.ί.ρι» 
ή εννοια ε'Uοδοίίται Εαν διορ{}. «κ ό ψ ε ι» 1l φριί.σις δΕ «τΟν κόβγει τΟ 
σομάρι κλπ.» είναι εVχρηστοτάτη καl σ1lμερον Ε-ν Κρ{Jτυ Επi κυριο~ 
λεξίας, μεταφορ. Εννοίας καl δη ι~ις παροιμιό)δης Sκφρασις. 

5) Δ' 1.β6 «κ' Εμε1ς για η)ν &πόκρισι μιλώντας τ 1) ν τ η ρ ο υ μ ε» 
διορ{}, «τ 1~] ν τ η ρ ο υ μ ε»=τ·iιν JCαρατηροίΙμεν· ούχl δΕ ιl1ς ό Εκδ. 
Εν τψ γλωσσαρ. σημειοί «ντηρώ=(μεταβ.) κάμνω τινιl νU. φοβη-&ή». 

5) Γ' 321 ((το Κl!Παρίσσι δσον γεριj τόσο α δ υ Υ α τ ε ύ γ ε ι 

καL τΟ λιοντάρι πλιότερα δσο γερζϊ &.γριεύεμ 
'Ο ' δ' ~ - ' c r ~.;;. ' ~δ 'ζ εκ οτ. εν τφ γΛωσσrφ. ερμηνευει: «αουνατευγω=α υνατι ω». Τi]ν 

d:νtί-&ετον ακριβfjjς Εννοιαν δηλοί τΟ ·ρημ. ~:νταύ-&α ό_)ς και σl'1μερον ~ 
Ε τι έν ΚρΊlτη (Σητείζι) Ενι~α α δ υ ν α τ ε ύ γ ω=καΊ'tίσταμuι δυνατΟς 
καl α δ υ ν α τ Ο ς=l.σχυρός, δυνατός· επι τflς &.ντιitέιου Εννοίας χρη
σιμοποιεί τα ι τΟ δ.Υ1μ α δ υ ν α τ ί ζ ω. 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

Ο e ο r g. Ο s Ι r ο g ο r s k y, Oeschicfιte des byzantinίschen Staates. 
Mit 8 Karfeιι, dαvοιι 2 iιι Text. C.H Becll'sche Verlagsbuclιhand
lung Mιlnclιen MCJ1/IXL (Byzantinisclιes Handbach, ίιιι Rahιnen 
des Handbuclιs der Altertumswisseιιsclιaft lιΙ"sg. vοιι !V α l t e r 
Ο t t ο - i\Iιlnchen, EΙ"sfer Teil, zweiter Band) σ. Χ Χ+ 448. 

'Εν τfί γνωσηi σειρf~ τοϋ Handbucl1 deι- A1tertun1S\vissenschaft, 
τίj Εκδιδομένη ύπΟ τού έν Μονάχι:ρ σοφού l.στορικοi1 W a 1 t e ι· Ο t t ο, 
6δημοσιεύ&η καi 1l &νωτέρω «(Ιστορία του βυζαντινού Κράτους) ύπΟ του 

-·---·---

1 ''Ιδ. Μ α ρ. Λ ι ο υ δ ά κ ι, Λαογρ. Κρ{μ;·ης, τόμ. Α', Μα·ντι·νάδες, 'Α-&. σ. 
103, &.ρ. 35 

Βιβλιοκρισ(α. 

γvωστοϋ βυζαντωλόγου G e ο ι- g· Ο s t r ο g ο r s k y καί δ1) (Ο; δεύτερΌς 

τόμος του πρώτου μέρους τοϋ ε ν τiί άνωτέρω σειρQ. περιλ ηψ&έντος ίiρ

γου: «Byzantinisches Handbuch». ΤΟ δλον Εργον -&' &ποτελεσ1tίϊ έκ 
δύο μερώο,', έξ ών τΟ μΕν πρώτον itά περιλαμβάνη τρείς, τΟ δ' 3τερον δύο 

τόμους. Τού πρώτου μέρους ό 1 τόμ. -&U. πραγμcι.τεύηται: Τi}ν χώραν και 

τΟν λαΟν τοίι Βυζαντίου, Vπ:Ο τών κα-&ηγητάΊν Franz Dδlger και Edvin 
Fels. δ 2 τ. η)ν Ίστορ(αν τοϋ βυζαντινού Κράτους, ύπο του Gerog 0-
stι·og-orsky, καΙ. ό 3 τ. nlv ·Ιστορίαν τfις βυζαντινf)ς τέχνης, ύπΟ του κα
,1ηγητοii Ednιund Weig·and. Toii δευτέρου μέρους ό Ι τόμ. {}U. πραγμα
tεύηται η)ν ~Εκκλησίαν καl Θεολογίαν, UπΟ τού καitηγητού A1bertEhr
hardt καΙ. ό :::? τ_ τ1)ν itύραiΙεν βυζαντινι)ν λογοτεχνίαν, ύπΟ τοϋ καitη

γηωυ Fι-anz Dδlger. ΤΟ Εργον Εκδίδεται ά)ς συνέχεια καl Ciμα συμπλ{ι

ρωσις του α-&ανάτου Εργου του &ειμVJlστου l.δρυτου τfις βυζαντινής έπι

στήμη; Kαrl Krumbaclιer, Gesclιichte de,- byzantinisclιen Literatur 
von J ustinian bis zunι Ende des ostrδnιisclιen Reiclιes (627 -1453 η. 
Chr.). <!Ο η τΟ εργον -&· &ποβϋ Οvτως μνημειώδες και συνεχi}ς και ανεξάν
τλητο; πηγη καΙ. βο1lilημα κύρων διιJ. τοUς περί ηlν βυζαντιν1)ν κα-&όλου 

ίστορ(αν καΙ. φιλολογία ν και -&εολογ(αν καl τέχνην και τΟν βυζαντ~νΟν 

κα-θ-όλου πολιτισμΟν άσχολουμένους, δΕν είναι καν &vάγκη να λεχ,&fι. 

'Ήδη πρόκειται ήμίν ό η)ν eΙστορίαν του βυζαντινου Κράτους πρα

γματευόμενος τόμος μΕ δλα τα έφόδια έvΟς περιληπτικου μέν, &λλα σο

βαρώς έπιστημονικοV εργου, του δ ποίου ή Εκ-&εσις γίνεται έν Όψει τών τε 

προβλημάτων καΙ. τ<:ϊJν ποQισμάτων της έπi. τοϋ πεδίου τούτου έπισtΊlμης 

καΙ. φιλολογίας ΤΟ Ο λ ον Εργοv διαιρεί τα ι εlς CκτΟ) συμμέτρως κατανεμό

μενα ;ι.εφάλαια, κατ α τΟ &κόλου{}οv σχέδιον : Προtάσσεται ΙΙρόλογος του 
διευ·&ύνοντος τi}ν Εκδοσιν του Handbucl1 der A1tertuιns\vissenschaft 

κα-&ηγητού W a 1 t e r Ο t t ο, &κολου·&εί ό του συγγραφέως Πρόλογος, 

ε.ltα ό Πίναξ τώ-ν περιεχομένων καl μετlι. τl'jν σημείωσιν τών βραχυγρα

φιών καi τών προσ&ηκών, έ'πεtαι 1'ι Ιi:Lσαγωγ1) (σ. 1- 1.3), εν ή Εν συντο
μίq ανασκοπείται καl Εξετάζεται 1l έξέλιξις της βυζαντιακf)ς ίστορικf1ς 6-

)-πιστΊ'ηιης. Ή τοί:Ί κυρίου δΕ περιεχομ.έ.νου διαίρεσις, Εχει δJς &κολού-&ως: 

~i/1' Κεφ. Ι. Κ·ύρια χαρuκτηριστικα. της παλαιο-βυζαντινής Εξελίξεως τού Κρά
l τους (32±- 510) : 1. Το έκχριστιανισΟεν lnιpeι-iunι Romanunι. 2. Ί-[ 

;(! έποχ1) τf)ς μεταναστεύσεως τών λαG_ηι καi. τ<J)ν χριστολογικών Ερίδων. 3. 
το tουστινιάνειον &·Ι·ορiJωτικΟν Εργον και η καταστροφΊ) τούτου. Κεφ. ΙΙ. 

ι ο &γ Ο) ν περί τfις ύπάρξεως καΙ. τής ανανεώσεως του βυζαντι νου Κράτους 

(610-711): 1. οι κατU. τών Περσι<'ν καl Άβάρων πόλεμοι καl το μεταρ
ρυitμιστικον του 'Ηρακλείου 1iργον. 2. Ή εποχi} τfiς 'Αραβικfi; εiσβο

λfiς. τα τελευταία του Ήρακλε(ου 1iτη. ΚόJVστας Β'. 3. Ή διάσωσις τi'jς 

Κων]πόλεως και ή συμπλΊ)ρωσις του μεταρρυ-&μιστικου Sργου του CΗρα-
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κλε(ου. ΚωνσταΥτίνο; Δ' καt. ιΙουστινιανΟς Β'. 4. "Η καταστροφή της 
δυναστείας του ~ΗυακλείοL•. Κ εφ. lll. ~Η έ.ποzΎJ τή; εlκονομαzικής κρί

σεως (711-8-±:-~): Ι . .-\ί διι'ι τΟν {Τρόγον ταραzιιί. 2. ΕlκονοιιαΧ.ικΊ~Ι -θύελ

λα καl οί κατ α τών 'Αράβων πόλεμοι. Λέων r·. 3. ΕLκονομαzικη Ί<tύελλα 

καl 1i κατ α τών Βουλγάρων Jτόλεμοι ΚωνσταντLνος Ε'. .c!- • .,. Η ττα τΊJς ει

κονοκλαστικής κιη)σεως και &ποκατάστασις tΊiς τιμής, τόJν εtκόνων. 5. 
Βυζάντιον καl Κάρολος δ μέγας. G. AL κρατικαl μεταρρυitμίσεις τού Νι
κηφόρου Α' καl οί εξωτερικοl κίνδυνοι. Βυζάντιον καί Κροi:Ιμος. 7. CH εt
κονοκλαστικΊΊ &.ντίδρασις. Κ εφ. IV. Άκμ1~1 τi}ς βυζαντιηlς αυτοκρατο

ρίας (843-1025): Ι. 'Έναρξις τfiς νέα; Εποχfiς. ~- Ή εποχi} τό"Jv νομικό:Jv 

συλλογών. Βασίλειος Α' και Λέων ΣΤ'. 3. Βυζάντιον και Συμεό)ν Βουλ
γαρίας. 4. 'Ισχυροποίησις τού βυζαντινού Κράτους. ~ο &γJ)ν τής κεντρι

κής εξουσίας κατα τιίη• φεουδαρχικών δυνάμεων καL 1i πολιτικ1) &.κμη Εν 

τίi βυζαντιακΏ αUτοκρυ.τοριr.-fι AVλiJ. <ΡωμανΟς ό ΛεκαπηνΟς κu't. Κωνσταν

τίνος Πορφυρογέν\•ητος. 5. Ή εποχ1) τ(δν κατακηlσεων. Νικηφόρος Φω

κάς κα't. 'Ιωάννης Τσιμισκής. 6. ΤΟ ϋψιστον σημείον της &.ναπτύξεως της 
βυζαvτινfJς Lσχύος. Βασίλειος ΗΌ Κεφ V. (Η Επικράτησις ηlς ύπαλληλι

κfiς aριστοκρατίας τi\ς πρωτευούσης (Ιu25·-1081): 1. Ή κατάργησις 
τού μεσαιωvικοίi κρατικού συστ·1Ίματος 2. Ή Εσωτερικ1) καΙ. ή Εξωτερικη 
πολιτικΎι Εξασ{}ένησtς. Κεφ VI. "Η Επικρcί.τησις τi]ς στρατιωτικ1Ίς &ριστο

κρατίας (1081-1~04): 1. Έπαvέγερσις τoii βυζαντιvοii Κράτους. 'Αλέ

ξιος Α' Κομνηνός 2. Νέα &νciπτυξις τfjς δυνάμεως τi]ς βυζαντινής αϋτο

κρατορίας και ot πρώτοι &ντί-κτυποι. Ίωάννης Α' κα't. lνlαμου1Ίλ Α' 3 "Η 
προσπάitεια αντιδράσεως του Άνδρονίκου Κομνηγού. 4. (Η καταστροφ1]. 

Κεφ. VII. ιΗ λατινικη ε:τr:ικράτησις και 1'1 &.ποκαΗ.ίστασις τfjς βυζαντινfις 

αϋτοκρατορ(ας (l204-1282): (Η διαμόρφωσις του νέου κρατικου συστΊ1-

μα·ως. 2. "Η &κμη τfjς 'Ηπείρου καl 1i παρακμ'f'ι ταύτης "Η νίκη τής Νι

καίας. 3. ΠρΟ τi]ς επανορΊ'tcδσεως. 4. "Η &ποκατrί.σταπις της μεγάλης βυ

ζαντιακfjς δυνάμεως. JνΙιχω)λ Η Ό Rεφ. VIII. Κατάπτωσις καt καταστρο~ 
φr) τoii βυζαvτινοίi Κράτους (1282-1453). I. Το Βυζriντιον ,;,ς μικρον 

κράτος. 'Ανδρόνικος Α'. 2. "Η έποι}ι τών εμφυλίων πολέμων. "Η Σερ

βικ1) επικράτησις εt.ς nJ. Βαλκάνια. 5. "Η Ό{!'ωμυ.νικΊ~J κατcί.κηJσις τf)ς 

Βαλκανικής Χερσον1lσο1'. ΤΟ Ηυζάντι ον ώς Κράτος ύποτελες ύπΟ τους 

Τούρκους. 4. 'Η καταστροφή.-Έ\' τέλει (σ. 413-14) παρατίifεται 

χρονολογικΟς πίνα ξ τGn• Ίiγεμόνων το1Ι Βυζαντίου &π Ο 1 ου μεγάλου 

Κωνσταντίνου καl εντεύ&εν, &κολουitοi.!ν {σ. 415/18) γενεαλογικοt 

πίνακες τών δυναστευσάντων ο'ίκων κu.i (σ. 419/48) &.ναλυτικΟς πί

ναξ Ονομάτων και πραγμάτων, Οστις κατακλείει τΟ Εργον. Έπl δε τής 

Εσωτερικfις πλευράς τού τελευταίου εξωφύλλου προσηρηlitησαν πέντε 

μικροl μέν, &.λλΟ:. καλλι-ί:εχνικώτατα εξειργασμένοι χάρται Έστορικοί, λίαν 

\ \ ' I ι= ' } Ο> ο;.. r 
χρήσιμοι καl ·ύποβοη{tητικοι δια την γεωγραφικην, ιστορικην κ .π. εζετα-

σιν τού βυζα.ντι.νου Κράτους, τών όποίων 1] φιλοτέχνησις δφεLλεται εlς 
τΟν εν Μονάχφ εl.δικΟν σχεδιαστ1)ν Μ. Mocij. 

'Επl τού πεδίου τfις Ίστορίας του βυζαντι νου Κράτους πλείστα Ο σα 
εγράφησαν ύπό τε τών 1lμετέρων καl τών ξένων, ε'ϊτε εν μονογραψ(αις 
ε"'ίτε κu't. Εν συστηματικαίς ίστορικαίς εκ-&έ"εσιν. TU. τελευταLα νεώτερα 
συστηματικCι Εργα είναι τΟ &γγλιστ't. κα't. εlς γαλλικ~lν μεtάφρα~ιν εκδ~
&εv ύπΟ τοU Α \. Vasiliev, Histoire de l'empιre Byzantιn, Pans 
1932 τ. 1-:! κα'ι τΟ ύπΟ του 1)μετέρου καi:tηγητου Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, e Ι
στορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους. 'Α{}fιναι 193~ τ. Ι. ΠαρU ταίtτα δ~ως 
και τΟ μετ: α χεLρας Εργον του G e ο r g 0 s t r ο g· ο r ς k y καταλαμβανει 
&ξιόλογον 1<Jέσιν εν τfi επιση1μη δt(/. τfιν .%μβρί{}ειαν, &κρίβειαν καl επι~ 
τυχή και ·Uγιά κρίσιν τίδν πραγματευομένων &κανitωδων πολλάκις προ
βλημάτων. 'Ιδίg &ξία εξάρσεως εlναι 1'1 εν έκάστφ σχεδΟν κεφαλαίcρ, Εν 
ε'ίδει εl.σα.γωγή;, ανάλυσις τό)ν πηγ5Jν καi. παρά-&εσις τfις οtκείας βιβλιο
γρα.φί,α.ς. ~ο σ. προλοyιζf1μενος δηλοί δτι τΟ Εργον του σκοπΟν Εχει να 
χαρακτηρίση τ1lν εξέλιξιν τoi:l βυζαντινού Κράτους, cΟς, αϋτη κattο:,ρίσftη 
διt'ι τής έναλλασσομένης Επιδρciσεως τ&η• fσω-κα't. Εξω-πολιτικων με
ταβολών καl δτι διU. τούτο εδει να ληψιcrη ύπ' δψιν εν τfi εκit-έσει περισ
σότερον η εσωτερικ11 Εξέλιξις τοϋ Κράτους καl δΊΊ κατα μεγαλύτερΩν 
βαitμόν, παρ' δσον εLς τα μέχρι σ11μερον εγχειρίδια εyέΥ:το, νCι. εκ:ε-&~
σι δ' Ciμα τα γεγονότα τής τε εσωτερικής καi εξωτερικης πολιτικης, ως 
καl τα λαβόντα χώραν εν τΌ σφαίρrf τ·f]ς τε εκκλησιαστικής "Ιστορίας 
καl τ1lς 'Ιστορίας το·U πολιτισμού, ϊνα. οϋτω δο-&ί1 πλl~]ρης καi ένιαία εl~ 
κΟ)ν τής ζωης κα't. τής δράσεως του βυ'ςαντινου κρατικου Οργανισμου &π:Ο 
τfις συστάσεως αυτού μέχρι και τή; καταστροφής του. Και επιtυγχάν~ι 
πράγματι δ σ. τοiΊ ύπ~ α1Jτοlι τε1crέντος σκοπο!1 του. ΆλλrΊ. δεν νομίζω 
Ο τι ε δει να πuρu:ι τηitfi, ι'Ος όμολογεί, της εν lδιαι τέροις ε' σ τω κεφαλαίοις 
εκttέσεως τοσο1!των σπουδαίωο ζητημάτωΥ, οtα τΟ :περl τijς σχέσεως 'Εκ
κλησίας κιιl Κρr.ίτου.;, τΟ περl τfις πολιτικής ηlς "Ανατολής fiναντι τής 
Δ·ύσεως καl τ&νιi.παλιν, ΟJς και τΟ περl τών αΙτίων του σχίσματος 'Αν α~ 
tολιΥ"fιc. Υ.αl ΔυτιΥ.fις 'Εκκλησίας καl τδJν ε:rαπολού &ων το·ύτου. Οί!tε 11 
δικαιο/:ογία δτι τΟ Εργον 11-α. εξ{ιρχετο τιΟν Cιρχfιitεν ύπΟ του εκδότου τε· 
{}έντων Ορίων δικαιολογεί &ρκούντως τ.Υιν πα.ράλειψιν Ί.διαιτέρου κεφα
λαίου περi. του τόσην lσχύν, καl <iπΟ πολιτικής Επόψεως, λαβόντος Εν 
Βυζα.ντίω μοναχικού βίου. 

Καi "εν ηl διαιρέσει επίσης τών ε πι μέρους παραγράφων ttα Ί]δύνα
το, νομίζω, ν' &ποφευχ-&] έν- μι(J. καt τή αUτΏ παραγράφφ διαπραγμάτευ
σις ζητ-ημάτων διαφόρων εlς ϋλην καL περιεχόμενον, c1)ς τά: (Κεφ. Ι,§ 2). 



Κωνστ. :Μπόντ( 

•Η έποχη της μεταναστεύσεως τών λαών :r.αl τών χριστολογικιί:ιν Ερίδων"" 
(Κ εφ. ΙΙ. § 2) : Ot κατU rίiΊν ΠερσιiΗ· και τΟν 'Α β άρω ν πόλεμοι καi τΟ 
μεταρρυ-&μιστικΟν έργον του Ήρακλείου. <Έκαστον ζι'1 τημα Εδει νCι έξε
τασ-&fi εν διαφόροις παραγράφοις. 

Θcl ήδύνατο Επίσης νcl. παρατηρη-&iϊ δτι δ σ. εμφαντικftlς διεξοδικιδ
τερον έκ{}έτει τclς ύπηρεσίας, δ.ς προσέφεραν εlς την επιση]μην τών βυ
ζαντινών σπουδών o'L Ρiδσσοι συγγραφείς. Τουτο κα-θ-ίσταται έμφανέστε
ρον, έάν τις {tελ-ΙΊση να συγκρ(νη τους έπL τού αUτού πεδ(ου λίαν επιτυ
χώς καi. πρωτοτύπως έργασ{tέντας επιστ1]μονας τών λοιπών χωρών τους 
μνημονευομένους ύπΟ του σ. έν τΏ Εtσαγωγfi (σ. 6-13), μετα τών ύπ' 
αUτοίi μνημονευομένων ~Ρώσσων έπιστημόνων. 'Εκ τών 'Ελλ1lνων μάλι
στα δSν dναφέρει 1\ τους Παππαρηγόπουλον, Λάμπρον καl 'Ανδρεάδην
κα1. τούτους μάλιστα δια μικρών στοιχείοη•,-ένψ &.φ1lνει άμνημόνευτον 
πλειάδα δλην πρωτεργατών καl σκαπανέων ~Ελλ1lνων βυζαντινολόγων 
συγχρόνων τε καl προγενεστέρων. 

Παρό. ταύτα τΟ Εργον τού G e ο r g Ο s t r ο g ο r s k y είναι οϋ 
μόνον άπλώς εϋπρόσδεκτον, &λλCι τούτο αϋτΟ κύριον βο1]{tημα δια πάν
τα μελετητi}ν του Βυζαντίου δυνάμενον να χαρακτηρισ{tii <i)ς τΟ άρτιώτε
ρον, περιεκτικώτερον καl άκριβέστερον Eρyov τού ε'ίδους του. ·ο σ. δύνα
ται να ύπερηφανεύεται Οτι ηύτύχησε νU. γίνη ό συνεχιστης και διάδοχος 
του περιφ1lμου ίστορικού βυζαντιολόγου Ε r r ί c h G e 1 z e r. (Η « ~Επε
τηρLς eΕ-rαιρείας Βυζαντινών Σπουδών» εUχεται την ταχείαν &.ποπερά
τωσιν τοϋ με-rα τόσου ζ1lλου άρξαμένου «Byzantinisclιes Handbuch», 
του μέλλοντος τιμ1)ν μΕν νd προσκομίση εlς τους συνεργάτας αfιτου, άνυ
πολογίστους δ' ύπηρεσίας να προσφέρη εlς τους περl τCις βυζαντινας 
σπουδ<Χς άσχολουμένους καl τiιν έπtστ1lμ.ην γενικώτερον. E-Uχfiς δ' Ciξιον 
i}(ι ήτο, εαν καl άπΟ μέρους fιμόιν τciJν CFλλJlνων άνελαμβάνετο ύπό τινος 
Εκδοτικού ο'ίκου, έν συνεννοήσει μετU. τών ε!.δικάιν γερμανομα{tών, ή εlς 
τ1)ν έλληνικην γλώσσαν μετάφρασις τού δλου Εργου πρΟς διάδοσίν του 
εlς δσον οtόν τε μεγαλύτερον κύκλον μελετητδ)ν τής elστορίας τού 1lμε 
τέρου Ε-&νους. 

ΚΩΝ. ΜΠΟΝΗΣ 
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F r i e d r. Η e i l e r, Altkirc!ιlic/ιe Aιιtonomie und piipstlicher Zentra
lismιιs. XVI+120 S. Veι-lagE.Reinhardt. Miinchen.1941.(RM. 
7, Leinen 9). 

το μετα χείρας νέον περισπούδαστΩν Εργον του γνωστού Γε_ρμανοϋ 

-&ρησκειολόγου 1 αποτελεί τΟν α' fιμίτομον τού ΙΙ τόμου τού ύπΟ τΟν τί
tλον Die Kathol. Kircl1e des Ostens und Westens μεγriλου συγγράμμα
τος αUτού, ο-δ τΟν εtς η'Jν 'Ανατολικην 'Εκκλησίαν άναφερόμενον Ι τό

μον (U rkirche und Ostkirche) eκρίναμεν 1]δη &πο ti\ς παρούσης ση]λης 

(1~37, σελ. 4-±0·6) Ό δλος li τόμος είναι aφιερωμένος ε!ς η\ν 'Ρωμωκην 
'Εκκλησίαν καl αποτελεί Επεξεργασίαν Ίlδη πρΟ πολλοU Εξηντλημένου 

Εργου τοϋ συγγραφέως Der Katho1izisnιus, seine Jdee u. seine Erscheί
nung 'Εν δΕ τψ παρόν cι α.' 1lμι τόμψ, έπl τ] βάσει πλουσιωτάtου ύλικοϋ, 

άποδεικνύει, Οτι 1l Δυτικ1l 'Εκκλησία κατα. τους πρώτους αlϋηιας Εμφανίζει 
&:νάλογον πολυμέρειαν πρΟς την 

5

λνατολικ1lν, συγκειμένη εκ διαφόρων 

αVτονόμwν έκκλησιά'Jν, έξ cbν έκάστη έκέκτητο 'ίδιον πολ(τευμα, ίδ(αν λει

τουργίαν καL συνεδέεtο στενcί:ις μεtό. τής ζωής τοϋ λαού καl δεικνύει 

πώς, Οπισ{}εv τής τοιαύτης πολυμερείας, Ί}ρξατο άπΟ αρχαιοτάτων χρόνων 

άvαπτυσσομένη ή συγκεντρικΊ) tάσις (Zentralisnιus), i}·rις συν τfί dν

ελίξει τού παοτισμοϊi μετέβαλε τ.Υιν δλην ύφην τfίς Εν λόγψ 'Εκκλησίας. 

ΤΟν ήμίτομον tοϋτον διαιρεί ό σ. εlς δύο μέρη ,εν μΕν τψ α' τών δπο(ων 

πραγματε-ύεται περl τών έπl μέρους α\Jτονόμων έκκλησιών τfις Δύσεως, 

1\tοι ti\ς βορεωαφρικανικi\; (σ :\-5l), ~ης \σπανοβησιγοη~ικi\ς (σ. 51-
77), tiiς γαλλικiiς κα\ φJαγκcκii; (78-Rl), tfjς ωu Μεδιολάνου (96-107) 
ti\ς ti\ς Άκυληi.ας (108--121, tiiς κεληκi\ς (l Ι~ -62) καl niiν &ρειανι
ζουσών γερμανικών εκκλησιών (163 -181), Εν δε ,φ β' Εξεtάζει η]ν γένε
σιν κα.l &νέλιξιν τού παπισμοί! &.πΟ τών &ρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 

ή μερών ήμών ( l86 -386) κα\ Εν tέλει παρακολου&εί δι(\ μέσου tών. αι

ώνων την ελπίδα, 'f\V καl αυτΟς συμμερί~εται περl του Pastor an~eliCUS 
(386-393), toίi iδανικοϋ δηλ. πάπα, δστις &α πραγμαtοποι1jση tiJv Ιiνω
σιν τών εκκλησιών. 

ΤΟ Εργον κα-rακλείε-rαι δια tριών πινιtκων περιεχομένων (προσωπ. 

γεωγραφ. πραγμ. σ. 393-420). 

ι ΤΟν Heiler %ατέστησε διε-&νοϋς φήμης έπιστήμο·να τΟ λαμπρΟν αύτοϋ εtς 

6ην Ι::κδοσιν έ.μφα·νισ-&δν ί[ρyον Das Gebet. Περισπούδαστον εtναι καi. τΟ περι

οδιΙGΟ\• αίιτοίi Eίne heilige Kirche (Zeίtschr. fίir Kίrchenkunde uud Religionswis
senschaft), έ.ν ψ δημοσιεύονται ά.'ξιόλογοι ίστορικαt πραyματεLαι. Ό Heiler, προερ
χόμενος έ.κ τi)ς παπικfjς έ.κκλησίας, άλλ • άνήκων εtς τ1lν Διαμαρτvρομένην, fιyεϊ

ται τijς; Hochkirchlίcbe Bewegung έ.ν Γερμανίq;. 
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'Εν τfι &ξετάσει τόη' fπ'ι μέρους εκκλησιών της Δύσεως (L{tύνουσαι

προσωπικότητΈς, :ιτολί τευμα, λειτουργία) διασαφηνίζει σπουδαία σηιιεία 
' ' ' μη τυχuντα μέχρι τοiJδε f::παρκοϊ•ς προσοχής. Μετ' Lδιάζοντος Ενδιαφέρ01;_ 

το; διατρίβει περl τijv κατ' αl!tΟν μεγίστην LεραποστολικΊ'Jν τfις Δύσεως 

Εκκλησίαν, η)ν Κελτο·ίρλανδιιοlν, Ί)τις πολυ πρΟ του Βονιφατίου εlχε 
δράσει μεταξU τών γερμανικ(δν φύλων, Ε τι δf; καl περl τlι.:; ιlρειανιζούσας 

γερμανικιJ.ς Εκκλησίας tΓό-r{}ων, Βανδάλων, Βουργουν~ίων κλπ.), αϊτι

ύπi)ρξαν καρπΟς τών προσπα'Ιι}ειc'δν τοϋ σUΙ.φίλα. Πλ1lρης συμπα-&είας 

πρΟς τ1)ν ':\νατολικ1)ν Εκκλησίαν, ;cερi. 1lς Εγένετο λόγος Εν τ] μνημονευ

{}είση προηγουμένη βιf\λιοκρισίq. 1lμών, Ενασμενίζει εlς ηlν Ε:ξακρίβωσιν 

καl &νάδειξιν τής παντοίας Επιδράσεως τ11ς 'Εκκλησίας ταύτης Ε:πl tCις Ε: ν 

τΏ Δ·Vσει και δ1l καl Ε:πi του λειτουργικοU Ε:διiφους, οϋτως όSστε πολλα 

να Εχη να διδαχitiί Εκ το~Ι βιβλίου τούτου, πρΟς τψ ίστορικψ καi τψ κα

νονολόγcρ καl τψ δογματικ{ρ, καi ό λειτουργιολόγο; 'Εν δΕ τ6) β'. μέρει 
ζωηρότατα, Εστι δ' δτε καl δραματιχό) τφ tρόπφ, παριστQ, τ-Υιν f:ξέλιξιν 

του πρωτείου τής 'Εκκλησίας τής eΡώμης, δπερ, &πΟ ·πρωτείου τιμής καi 

ποιμιιντ:ορικf}ς εUitύνης κατrl τοUς τρεlς πρώτους αtώνας, Ε:ξειλίχitη συν 

τcρ χρόνcρ εLς πρωτεLον παγκοσμίου δικαιοδοσίας, Επιβάλλον δίκην όδο- _ 
στρωτήρος ηlν όμοιομορφίαν εν τη Δύσει κατ' &ρχάς, είτα διεγείρον 

κα'ι &ξιώσεις Ε:π'ι της 'Ανατολής, κα'ι μόνον εν τfι ΔίΙσει εύρίσκον ε

δαφος εUvο"ίκΟν πρΟς κοσμικωτέραν διαμόρφωσιν καi &ναγν(_(ψισιν τών 

κοσμοκρατορικών αύτου τάσεων. ~Εν τfί Ε:κitέσει τής &νελίξεως ταύ

της Επιμένει μάλιστα εlς τΟ μέρος, δπερ διεδραμάτισαν &φ' ΕνΟς μΕν 

πάπαι, οίοι Λέων ό Α', Νικόλαος δ Α', Γρηγόριος ό zι, Ίνοκέν

τιος ό Γ' κλπ., &:φ' έτέρου δΕ μορφαl ι3κπροσωπουσαι ε'ίτε τΟν παλαιΟν 

έπισκοπισμΟν καl συνοδισμόν, οίοι ύπfίρ';αν Βερνάρδος ό Εκ Κλαιρβώ, 

Νικόλαος δ Κουζάνος κ.&, ε'ίτε Qιζοσπασ-τικωτέρας τάσεις, οίοι 1'Ίσαν οί 
μεταρρυ{}μισταί. Διεξοδικ<'δς :ιταριστg καl ηlν τελικi1ν πάλην μεταξiJ τών 

εκπροσώπων της Ε:κκλησιαστικfjς συγκεντρώσεως κu.L τής παλαιάς Εκκλη

σιαστικής τάξεC1)ζ Εν τύ Βατικανικη Συνόδφ, πάλψ• καταλ1Ίξασαν εl.ς tΟν 

{}ρίαμβον του συγκεντρωτικού συστ·1lματος, δπερ ε'13ρε την κλασσικ1lν Καi 

αύ&εντικ1Ίν αύτοϊi διατύπωσιν εν τψ Codex juris canonici. Καl Ε:ν τού

τοις, Ε: ν τη δντα1Ηtα κορυφουμένη δκκλησι αστικίl συγκεντρώσει διαβλέπει 

ό σ , 'ίσως oUχl &:δίκως, καl t'Ί~ιν Ενδεχομένην &παρχην τ·-ϊiς Cίρσεως αύτης 

καl τfjς αποκαταστάσεως τΊϊς παλαιάς Εκκλησιαστικής τάξεως καl ένότητος 

(σ. 367). Άξία tδιαζούσης προσοχής ε! ναι ή ον 1διαι-ι:έρςι § διατυπουμένη 
μεtC:t πάσης Ε:μβριitείας κρίσις, Εν ii καταδεικνύονται τα σημεLα τής προ

ηγη&είσης μακράς ίστορικijς &:νελίξεως, εν οίς δγκειται δργανικ11 &νά

πτυξις 11 παρέκκλισις. ΚαταφανΊlς είναι ή δι' Όλου του εργου διήκουσα 

εi'ιλάβεια tοϋ πρψην (!ωμαιοκα-&ολικοϋ πισtοii προς η]ν γεραρaν εκκλη-
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σία ν τfίς <Ρώμης, Επl του {}ρόνου τη; όποίας _με τα π~λλών , Qωμα_ιοy.,αit~
λικώ\' νοσταλγεί: να 'ίδη τΟν pa~toι<.:ιn ang-elιcuιn, τον κατα πνευμα δια
δοχοv ίΟίi 'Απ. Πέτρου. 'Εξ &.λλου εν τψ Εργcρ το{Ιτψ παρίσταται Ciριστα 
συ:.δεδυασμένη 1) tστορικ·η καl κριτικ1Ί Εμβρί&εια τoli Ερευνητού μετcl. τfις 
χάρι το; τοϋ λόγου καl τiίς βαi:tείας 1}ρησκευτικότητος ε-Uγ,ενική~ χριστι_:ι
νικΊ)- καοδίιΥ. 'Η Ερευνα στηρίζεται Επl ε}Jσυνειδ{Jτου μ.ελετης των πηyων 

';> '- ';> / {}' ~ & I 

καl πλουσιωτ:άτη; φιλολογίας, Εξ 1ις δ 'Έλλην &.Ψιγνωστης ιt εοtε υμει 
νU μ1l &πουσίαζοv αt σχετικαi Ελληνικαl Εργασίαι, μάλ~στα δΕ ή λαμπρ?Cι 
μονογραφία το·U &ειμν-1\στου 'Αρχιεπ:ισκόπου Χρυσοστομου Πα;α,δοπου: 
λου περl τοίJ Πρωτείου τιi>ν επισκόπων 'Ρώμ~ς ~· ΑΊ~η~; 193Ω~. ~ε/:ος το 
Εργον &.ποτελεί σπουδαωτάτην συμ.βολην και εις το ε~γον ί,ης ε_νωσεως 
τc'δν Εκκλησιflη' καl εUχfις 6ργον -&α ήτο, εα.ν Εμελετατο και τουτο ύπΟ 
παντΟς γερμανομα&οUς δρ-&οδόξου -&εολόγου καl ίστορικου. 

Π,!. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 

c. R. Α. 0 e 0 r g i, Die Cotψssio Dositlzei. Oeschichte, Ι ~lzalt und 
Bedeιιtang. 110 Seiten 1940, Verlag Ε. Rcinlιardt. Munc/ιen. (R. 

Μ 4. 50). 

'Εκ του κι!κλου τίί:'η• μιι;·{}ητcΟν τοU κα&ηγητοί'J Fr. Hei1er προέρχεται 
· ~ - -τω-ν υ'~'αυ"τοU Εχδιδοιιένων ύ:π:Ο τΟν τίτλον Ausder We1t 

και εν τη σειρcz; J~ " • _ , , , c 

h 1
'st1 Frδmmio-heit (&ο. lG) 1'tεολογικών μελετων δημοσιευεται και η c r . . ~ ._ , , , 

παροUσα λίαν Επιμεμ.ελημένη μονογραφία, 1iτις είναι &:φιερωμε,νη εί.ς ~ην 
Εξέτασιν τf}ς CΟμολογίας τοίi πατριιίρχου elεροσολύμων Δοσι&εου (16 l2). 
eH δηιιοσίευσις της Εργασίας ταύτης, συμπίπτουσα π:ρΟς ηlν tετρακοσιε-

'δ. ' ο' ,0υ δ του-'"' τη-ς γενν1lσεως του μεγιίλου Εκείνου 'Έλληνος πα-
τηοι α απ " ., , _ , 
τρ:άοχου (1G41 ), αποτελεί Ε: π άξιον αUίου μνημόσυνον, όπερ Κα'Ι.'tισ~ct ε:ι 
μάλ!~ο~' &ξιοσημε(ωτον 1) προέλευσις α.Uτου UπU τίδν προτεσ,ταντ~κων κ~
κλισν, οϊτινες οtάν Ciλλο 11 εUμινεί:ς ·Uπηρξαν μέχρι τ~ίΙhε ,πρ~ς τον _Δοσι
&εον κα'ι τi}ν ιΟμολογίαν αiJτoU. 'Εκ τcίJν τριών μερων, εις α_ δι~ιρειτα,ι ή 
παροίiσα πραγματεία, Εν μΕν τ (ρ f/ Εξετάζεται 1l ίστσ,ρία, της ,ομ~/~ογια: 
(κατάστασις τ·η.- 'Ανατολ. δρ-&οδόξου Εκκλησίας κατα τον ι ζ αιωνα, ο 
πα-cριάρχης ΔοσC-&εος, η εν (Ιερουσαλύμοις σύνοδος -ct$ 1672), ε~ ~ε τ~ 
β' αναλύεται τ:Ο περιεχόμενον αυ~ης ~ν ~Εκ-rάσ;~ (σ; 31-:1) κα~ ~η κα_ι 
f.ντΟς -cου πλαισίου τΥις Lυμβολικης της ορ{}οδοζΟ'U εκκλησιας Υ.α.ι εν τψ 

' , , - ' ) ' · 'Ο ο) ο 1,'ιας 'ε'ν •ε -ι:u- Όρ-&οδόξω 
γ διαπιστούται η εκτιμ.ησις της εν .ογφ ιι 1. ~ • 
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Έκχλησίg καl Εν τίj πα:ιτικfj καl προστετανηκfi -&εολογίq, τέλος δΕ δια~ 

τυπο'ί1 tαι τΟ πόρισμα τf)ς Ερεύνη; τοϋ σ. Ούτος δ.ναζητεί τi)ν άφορμην 

τfjς γενέσεως τfις Εν λόγφ Όμολογίας εLς τΟν κύκλον τού γαλλικοϋ 'Ιαν

σενισμού, 1Jελ1lσαντος να εχη ύπέρ fnυτoU εν τ(Q πρΟς τΟν ΚαλβιησμΟν 

&γώνι και τΟν ΔοσίΊtεον άJς άντιπρόσωπον τfjς Άνατολ. 'Εκκλησίας. Την 

ένιαχοU λατινίζουσαν χροιαv τής CΟμολογ(ας προσπα·θ:εί να έξηγΊlση έκ 

τfις ζωηροτάτης &ντιπροτεσταντικfις τάσεως αUτης, υπεραμύνεται δέ, δ

σον δύναται, του Δοσι{tέου lναντ(ον τcίJV κατ' αυτοϋ προκαταλ11ψεων τfjς 

προτεσταντικΊ)ς κριτικής, r~Jς γενομένου δfιl'J·εν όργriνου τοϊi Εν Κων/πόλει 

Γάλλου πρεσβευtοϋ μαρκησίου de Nointel, εστι δ' δτε ύπερασπ(ζει 

καl η)ν ΟρΊ'Jοδοξ(α'\' αUτoiJ. το δτι δΕν επιτυγχιiνει εtς τ1~jν άπόδοσιν πλ11-

ρους δικαιοσύνης εl; τΟν Δοσί\tεον καl η)ν Όμολογίαv αUτοίi είναι ευ

νόητον, Εννοείται δΕ κάλλιον, δταν ληφ1'Jfi πρΟ δφ1<tαλμών τοUτο μΕν ό 

Ογκος της κ α τ' α·UτοU συκοφαντίας, τοίiτο δΕ ή &νr.πάρκεια ηUν πηγών 

καl δi] καl τών δρitοδόξων βοηitημάτων τού συγγραφέως, στηριζομένου 

μάλλον εl.ς ~Ρώσσους itεολόγους καl εις η':ιν Zanko\Y, άγνοοίiντος δΕ τclς 
εργασίας τοϋ Κ. Οlκονό~ίου, του 'Ανδρούτσου καl τοϋ Καρμίρη. Πάντως~ 

δεν &νταποκρ(vέται πρΟς τα πράγματα ·f), Εν &ντιitέσει πρΟς τiιν δικα(αν 

κρίσιν τοϋ Gass, Εντύπωσις του σ. δ τι 1l δμολογtα του Δοσιitέου άποτελεί 
'LσtορικΟv μνημείον δπερ Ενδιαφέρει τα μέγιστα μόνον ώς πρΟς τΎιν 'Lστο

ρίαν της Άνατολ. Έκκλησ(ας καl η)ν τού χριστιανικού δόγματος καitό

λου. 'Εaν δεν &ποτελfi αϋtη σ11μβολον π(σtεως tijς 'Αναtολ. 'Ορ{}οδόξου 

'Εκκλησίας, fbς δέχονται {}ι:.:ολόγοι τfjς περιωπfις τοϋ Ζ. Ρώσση, δμως πα

ραμένει Uvαμφισβ1iτητος δ ήμιεπίσημος χαρακηΊρ αU ro'J εν τίϊ συvειδ1lσει 
της Εκκλησ(ας ταύτης, fις καl τΟ φρόνημα Εκφράζει κατ' οVσίαν πιστότε

ρον και α{η<tεντικfΔtερον tfις tε προτεστανηζούσης ΚατηχΊ:]σεως ιού Φι

λαρέτου καl τfις ~ομολογ(ας τού Κριtοπούλου, η)ν λουit1lρειοv Επl της 

όποίας Εν τισι σημείοις Επίδρασιν άναγνωρίζει καt ό Georg·i (σ. 58. 66). 
Τέλος πρέπει νU &νομολογη\tij, δτι είναι συντεταγμένη με τα μεγάλης 

δπιμελεία; καt ευσυνειδησίας ή παροϋσα μοyογραφ(α, εφ' φ, ώς καl έπt 

τfι έν αύτfι διαδηλουμένu συμπα1tεί~ του συγγραφέως πρΟς ηlν ήμετέραν 

Εκκλησ(αν, όφε(λονται χάριτες πρΟς α1Ίτ0ν δκ μέρους τfις όρ{}οδόξου {}εο

λογ(ας, tδ(ι;t δε tijς έλληνικijς. 

Π. Ι. ΜΠΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 
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Ε t s e Η ο e k s, Pius /! und der Halbmond. Σελ. 238. Verlag Her
d,r. Freiburg i. Br: 1941 (RM. 3. 80). 

'Η μορφη tοϋ πάπα Πίου τοi' Β' (Enea Si1vίo de Pίcco]oιnίni, 
1405-64) Ελκύει εύλόγως τiιν προσοχfιν των Γερμανcfl-ν λογίων Οχι μό-

', r~ , ~'(l ·~·~ 
νον λόγι:ρ τGn• σχέσεων αUτοU προς την ερμανιαν, ενvα και επι ει-

κοσαετίαν διέ·τριψε καl εlς τΟν πολιτικΟν καl. πνευματικόν τfις χώρας 
β(οv ζωηρci)ς &.νεμείχι'Jη καl. περι γραφιlς αUτfις Ενδιαφερούσας κατέλιπεν, 
άλλb. κα'ι c~)ς μεγιiλη πι;_ιοΙJωπικότης, δεδομένου δτι ύπ1iρξεν δ σπουδαιότα
τος Εκπρόπωπος τοϋ λεi•ομένου «&.ν\tρωπισμούι) κο.τα τΟν ιε' ηlώνα καt 
ό Ciριστος (όμού μετU τοϋ Νι ·~ολciου Ε') η7:ιν παπών τfiς Ε.ποχfις τf}ς &.να
γενν11σεως, άναδειχ{}εl.ς Επιφανi]ς ποιητi)ς καl δ{Jτωρ καl. συγγραφε.Uς καl 
μεγίστην Επl τοUς συγχρόνους αUtοϋ &σκΊ~ισας Επίδρασιν. Τοϋ διαφέροντος 
τούτου, Ωπερ, ώς εtκός, κορυφοUται σ-ιlμερον ύπΟ την έπίδρασιν τf}ς γερ
μανοϊiαλικfiς φιλίας, καρπΟς είναι καl ή παρούσα 0\ραίιι μονογραφία τf}ς 
.,~αl έξ Cίλλων βιογραφικ(i) v της Εργων γνωστfις καitολικf)ς συγγραφέως, 
ητις μονογραφία έν τil προσπαitείq; της, δπως παραστ1Ίστι άvάγλυφον καί 
πλ1lρη τiιν εlκόνα του Εν λόγφ πάπα καl lδιαιτέρως τciJν Ενεργειών του 
πρΟς διέγερσιν σταυροφορίας κατιi τiΊ; ~Ημισελ-1lνου με τα τiιν πτώσιν τfiς 
Κωνσtαντινορπόλεως, εVλόγως προκαλεί τΟ ζωηρ01' διαφέρον καl παν
τΟς <~Ελληνος λογίου, παρU τι'ις άντιρρ1lσεις, &ς βεβαίως {}Cι. fχη Επί τινων 
σηιιε{ων τοϋ βιβλίου. ΤΟ Εργον άποτελείται fξ 9 ·ttεφαλαίων, έν μΕν τφ 
α~ .τίδν όποίων παρέχεται σύνtομος σκιαγραφία τοίi ιiνδρΟς Επί τϋ βάσει 
τών είκόvων τών κοσμουσών tiιν εlς μουσείον Π(ου τοίι Β' άναδειχ,{}εί
σαν βιβλιο1Ηικην τοίi κα1~εδρικοίi vιωu τής Σιέvης (σελ. Ι -12), ev δε tiiι 
β' γίνεται λόγος περί Πίου τοίi Β' ι~)ς εστεμμένου ποιητοϋ (13-38), Εν 
τψ γ' περιγράφεται Ο τουρκικΟς κίνδυνος, άποβUς άπειλητικώτατος διU 
τi}ν Εύρώπην μετCι τi]ν Cίλωσιν της Καιν/πόλεως (3:.J-54), Εν τ(ρ δ' πα
ρέχεται είκΟΟν τών φλογερ<'Ον κηρυγμάτων τού Πίο·ιt πρΟς &ντιμετώπισιν 
τοϋ κινδύνου τούτου (:)5-100), Εν τφ ε' έκτί{tενται τα κατα τΟ πρωτο
βουλίq; α.UτοU συνελ{}Οv έν Μαvτούη καl άποτυχΟν συνέδριον τών πρΟς 
&λλ1lλους έριζόντων χριστιανcjη• ήγεμόνων, δι' ού &πεσκοπείτο ή διοργά
νωσις σταυροφορίας κατ α τιiJν (tπίστων ( 10 L- 130}, έν τίρ ζ' γίνεται λό
γος π~ρl τοϋ πρΟς τΟν Τοίiρκον σουλτάνον Επιστολf}ς του Π(ου, προσκα
λοϋνtος α\Jtόν, δπως άσπασ{}ij tον χρισtιανισμον (133-155), εν t<i) ζ' 
ζωγραφούνται αί ευτυχείς δια τΟν πάπαν ήμέραι τού ftέρους τοϋ 1462 
(156 -177), εν tiiι η' περιγράφονται α ι περαιτέρω υπ ε ρ τijς σtαυροφορ(ας 
προσπά1tειαι τού Πίου, άποφασίσαντος να ~yη-&il προσωπικώς αUτf}ς, είς 
&ς nροσπα{}είας 8σχε πολύτιμον συνεργάτην τΟν ήμέτερον Βησσαρίωνα 
(178-201) καl eν tiiι {}' έκtί{}ενται αι tελευταίαί tου διά τi)ν σταυρο-
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φορίαν προετοιμασίαι, είς rlς f{tηκε τραγικΟν τέρμα ό &δόκητος τοϋ με
γαλοπράγμονο; πάπα Εξ υπερκοπc;Jσεως &ιίνατος Εν 'Αγκό:'ηιι (15ί8..'1±6-!), 

δπου Vπό τα Ομματα αfnoiJ, έτοιμο&ανcίτου ΟVτος, συνεκεντροiiτο Ύjδη ό 

απαιτούμενος στόλος (~02-222). 

ΠρΟς t11ν χάριν τής Εκ1<tέσεως, 11τις στηρίζεται επι ε{Ιρείας τών τε 

πηγcί)v καl τrJ)ν υπαρχόντων βοη{}ημάτων μελέτης, άμιλλάται 11 κομψότης 
τfiς Εκδόσεως του βιβλίου, τεtυπωμένου F:πl &ρίστου χάρτου καL Εφωδια

σμένου δι' ώρα(ων εlκόνων. 

π. ι. Μ. 

1. Ρ. Ρ α s c α l, Le «Digιfnis» slove σα la « Oeste de Devgenij,,: By
zantion Ι Ο (1935) σ. 801-334. 

2. Η. Orιfgoire, Notesar le Digιfnisslave: Byzantion 10 (1935) σ . . 
335-339. 

3. Η. Ο r ιf g ο i r e, l"e saltanat d' lconίam dans l'Epopιfe byzantine: 
Byzantίon 9 (1934) σ. 361-365. 

Αί Ερευναι περl τ1lν του Ε-Uστσ3Ησυ Μακρεμβολ(του Άκριτη'tδα με

γάλως 1'tCι προαχ&ώσι διCι της ύπΟ τού Ρ. Pascal γαλλιστL φιλοτεχνη-&εί:
σης μεταφράσιως τfΊς δωσσικ1Ίς 'Ακριτη'ι~δος (R παρ' Ε.μοί). 

~a Ρ. Pascal Εν Ολίγοις συνοψίζει καl τCtς γνώμας toU .Μ. Speranski, 
δστις Ε.ξέδωκε τφ 1922 Εν Πετρογραδ(c_ρ η)ν δωσσικ1)ν 'ΑΥ.ριτη"ί:δα Εν τψ 

.πρωτοτύπφ Kα-cU τΟν Μ. Speranski ή Qωσσικ1) Άκριτη"'ίς &ν{Jκει τψ ΙΒ' 
-ΙΓ' αlώνι. 

'Εκ τής μελέτης Ε.πείσ,Ο·ην, δτι ό R δΕ.ν εlναι διασκευ1) τηc: τοίi Εϋ

σταitίου Μακρεμβολίτου 'Ακριτη"tδος 1 • Οϋτως, ())ς παρεtΊlρησεν 1lδη κα.L 

δ Η. Gn~g·oiι·e, δ 11ρως παρΔ τcί) R καλείται μόνον Διγενιlς, τΟ δε Ονομα 

Βασίλειος ε1ναι δλως Ciγνωσ-τ;οv n:t) R. ΠJ.Ί'ιν. tούτου Uπάρχuυσι πολ

λαl ούσιά)δεις διαφοραί' oL ιlδελφοl tfίς ΕlρΊlνης--cης μητρΟς τοϋ Άκρί-

1 'Ώστε καλώς ποιήσας f.ν τψ στέμμα τι τών διασ~tευών τfις τού Κόστα{ΗqυΆ

κριτη"tδος (Byz.-neugr. JiίΙ.hrb. 10 !1933] σ. 388) δΕ'\' συμπεριέλαβο'Ι' τόν R ! Κακό5ς 
έπομενως Εκπλήσσ~ται ό Η. Gregoire, Byzantion 9 (1934) σ. 361. 

Βιβλιοκρισ{α. 33! 

του -είναι τρείς, ουχι πέντε· δ Διγενι'1; Ε\' τψ R είναι oiJχl πιστΟς ύπ11-

κοος (U)ς έν Χ), &.λλιl Ε.χ1.'}ρΟς του ι~ϋτοκρtίτορ()ς του Βυζαντίου· 1) Νfαξιμib 
(Μαξιμιαν;) R) είvrιι Ί'tυγιίτt}ρ τού Φιλοππιiπου, oUzL σύμμαzος AL εl.κα

σίαι τού Η. GregΏire περl του R εlναι δλως &στ-ιlρικτοι · Ε η δε iξακο
λουΒ-εί να πιστεύη, Ο τι τΟ Καρ(Jης (11 Καρώης: "Αραψ-μοαμε-&ανός!) εί
ναι παραφ&οριi ιοU Καρβέυ.ς (ιiλλ' είναι χριστιανός!)· ιlλλ' Εδειξα (Byz. 
neugr. Jain·b. 10 [Ι U3oJ], σ. 38.')--καl οvδεμία πλέον δ.μφιβολία &πα

μένει- δτι το Καρό1ης (Μουρσή;[=Μσυ,τή; Χ=aραβ. Musi] δ Καρώη;: 
πβ 'Αμβρwν δ Ταρπίτης!) εtναι t#νικον (Χ: Ταρσlτης !). "Ωστε πciντα 

τ-ιi λεγόμενα περi ΠαυλικιηνciJν εlνιιι δλwς ξέ11α 7ι.Q0ς η)ν &κριτικ1)ν ποί

ησιν· είναι λυπηρόν, Οτι αt τερατιΛδεις παραδοξολογίαι τοiι Κ. Σά{tα καl 

ίου Ε. Legrand (Ξν τΊι Εκδ. τοl\ Τ) εUρίσκουσιν &κόμη &π1lχησιν! 
Κατ' εμi: δ F:1,στά{}ιος Μακρεμβολίτης (β' ijμισυ ΙΒ' αίών.) πρώτος 

κατέγραψεν Εν μεγιΩ.φ Επει (Εν lU βιβλ.) tU.ς πρcί.ξεις του Άκρίτου (πβ. 

"Ακριt, Α 1-7: «τέκνον ... ποΧλάκις μ,ε 1}ξίwσας ... τι:iς κατορffώσεις 

διά γραφfίς δηλώσαί σοι τοV ΔιγενοVς ~Ακρίτου κ.τ.λ.»' πβ. Α. Χατζf]ν, 

BNGJ 10 [1933] σ ο~δ) 

Εlι-&Uς &μέσω; (δ R κατr~ τΟν Sρeranski ιlν1]κει τΟ) ΙΒ'-ΙΓ' αlώνιJ) 

μετα ίΟν Εϋrττri-&ιον l\-'lακρεμβολίτην fτερος <Έλλην ποιηηlς Ε.πο(ησεν Ά

κριτηtδα Εχων ώς βriσιν α' τα αυτα διηγΊΊματα καl ζiσματα περl ίΟίi 

Άκρίτου, clπερ είχεν ύπ' Οψιν δ Ευστά{}·ιος Ι\'Ιακρεμβολίτης (Χ), β' Ολως 

διαφόρους πηγι!ς (διηγ1]σεις καl Q.σματα) χαl γ' ϊσως 1 καl τμ1]ματα μι

κρc'ι της του Ε1tστ,ι1'tίου :ίνΙακρεμβολίτου ΆκριτηΊ':δος. 'ECtν ταύτα τε-ι'tώ

σιν ώς βάσις τής περαι τ:έρω Ερεύνης, τ-ότε μόνον δυνάμε-&α να ψΊ'tάσωμεν 

εlς &σφαλη rfυμπεράσματα. Τής εlρημένης Άκριτ:η"tδος μετάφρασις εΙ

ναι δ R. 
'li:v τ·Ϊ] -cρίτη ·Uπ(J κρίσιν §ργασίg ό Η. (jH~goire itέλει νU Ciρη Εκ 

του μέσου ηlv Εκ της μνείας -cου 'Ικονίου καl τοίi φόρου ύποτελείας 

&νυπέρβλητον δυσκολίαν, 1iτις ανατρέπει nlν γνc{)μην αυτοϊJ :περl του 

χρόνου της ποι-ι'1σεως τΊΊ~ 'Ακριτη"Cδος Δf.ν -&έλω νU Επαναλriβω τινιiς 

τclJv παραδόξων &εωρι((Jν του Κι{-&ηγητου Η. Gn~goire· &λλαχοii είπον 

περL -cών UψίστοJν ύπηρεσι!Ι)ν, &ς προσ1]νεγκεν εlς nlν Ερευναν δ σοφΟς 

και Qηξ·κέλευ&ος καitηγηη)ς το\i Παν:':Πωτ:ημίοΊ• τδ)ν ΗρΊ•ξελλών· &λλα 

τ-οϋτο δfν σημαίνει, Οτι δφείλομεν να &.ποδεχcίψ.ε1'tα καl πάσας τUς &στη

ρίκτους εlκασ(ας αυτο·ίJ. 

"Όtι καL τΟ LσχυρΟν "ΕλληνικΟν κράτος του Ηυζαν-cίου κατ-έβαλλεν 

Ενίοτε καL φόρον «Uποιελείας» εlς τοUς Ε.νοχλητικους γείτονας, είναι 

1 Αί Ομοιότητες δύνσ;ντ:αι δηλαδ1l ηi 6.ποδοitώσιν εtς τ1l'l' κ ο ι ν '!Ί ν πηγήν. 
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γνωστόν π β. καl Σ. Κ υριακίδην, Λαογραφία 10 ( 1929· 32) σ. 651, ση μ. 1. 
Τi}ν διόρftωσιν τού Η. Grι§gΌίre Εν C IV 1043 (τQJ Ίκω·ίq;: τΟ τών 

οίκείων), δι' f1; {lέλει νιi Ciρη nlν δυσκολίαν, δΕν Εδέχ{}η οUτε ό καttηγη
τfις F. Dδlger, Οστις G.λλως {}έλει να πολεμ1lσυ η)ν γνώμην μου· ούτος 

νομίζει (Byz Zeitscl1r. 34 [19:>4] σ. 40G), δτι εν Χ !!κει το ouχl τφ Ίκο

νίφ, &λλιl τών (iκρωJ• (1Vl) tO κα{}ηγητi]ς F. Dδlgeι- δΕν ελαβεν ·Uπ' ΟψιΥ, 

Οτι ή λ. U.κρwν (Μ) είνυ;ι Ελληνικ11, σαφΊ)ς καl γνωσtll" ωστε ο{JδεLς γρα

φει)ς, δσο1• καi. &μα-ΗΊlς θ.ν {}εω')ηftfι, 1lδύνατ:ο νCt παραναγνώση αύτ1)ν 

καi να είσαγάγη η)ν λ. Ίκόνιον 1 καl tO -tέλος τΟ διδόμενον αυτφ iJπO 

τοϋ έλληνικοί' κράτους ! 
'Αλλ' ευτ:υzrϋς νUv δύναμαι να στηρίξω τ·1)\• παραδεδομένην Ίρα.φi]ν 

τού C (=ΧΙ δι' &καταμαχ1ίτων έπιχειρημ.άτων. 

'Εν BNGJ Η (1930/3'!) σ. 2ίii καl 10 (193iJ) σ. 369 κέ. ύπεστήριξα, 

δτι τΟ Επος 1<Jlι τε1<JΌ μετ α τΟ 1069 ~~, δ τε &πεrrπάσ{}η τΟ Ίκόνιον ύπΟ 

τών Σελτζούκων. 

Περί τούτου διδάσκει ο στίχ. C IV 10±'1 : 8 lδίδου (ενν. το κράτος) 

κατd καιρδν τέλος τώ ~Ικω·ίψ. co ~Ακvίτης δηλσ:δΊ1 λέγει, δτt 1<JU &ναγ

κάση διc'ι. νίκης αύτοU τους Ίκονιείς (=τους Σελτζούκους του 'Ικονίου)· 

νCt καταβάλλωσι (έτΊlσιον) τέλος τψ αυτσκράτορι τοϋ Βυζαντίου 3
• 

~ο καitηγηηΊς Α. Gregoire προσπα-ttεί διι.:J. σα-&ρίδν Επιχειρημάτων 

να άποδείξη, δτι ο{!δf:ν σημαίνει 1l παραδεδομένη γραφη έν C. 
Άλλα βεβαίως νίiν {}α πεισ-&ίϊ, δτι είχαν εϋρει τΟ &ληitές, δπερ νϋν 

στηρίζω δι' &κλον1ίτων Επιχειρημάτων. 

1. "Η φράσις <δίδωμι τέλος τώ ~Ικονίψ» εlνω α'. έλληνικωτάτη, β~. 

γνωση) Ιiλλο1~εν καl γΌ σαφ1jς πβ. Α Χατζfjv, BNGJ lU (1933) σ. 372, 
δ που παρέχω όμοιοτάτην φράσι ν έκ παπύρου! «δίδωμι τfl πόJ.ει ... τό •.• 
τέ).ος»! 

2. "Ο μοαμεitανΟς 'Αμιράς έν C Ι 283 κΕ. διηγείται τα παλαιότε-

ι "Ο Σ. Κυριακίδης f!:. α. σ. 651 δέχεται τ1lν nαραδεδομένην γραφην (τ Φ Ί~ 

}( ο '\' ί φ). 

J Άγνο(U πως έτuπώ-θη 10G7, Περt του ίiτους !ΟοΗ πβ. προχείρως Μεγάλην 

•Ελλ"1νικ1)ν Έγκυκλοπαιδείαν λ. Τουρκία σ. :&24β.'Ο Σ. Κυριακίδης 6.ναγράφει oU· 
χί δρftώς ώς tτος τη; &:cοσπάcεως τΟ fiτος 1073. Κατό. τΟν J. Laurent τΟ Ίκό
νιον &πεσπ6.σ{}η ΟλίγοΥ πρΟ του HJ81• πβ. Έπετ. ·Εταιρ. Βυζαγτ. Σπουδ. 8 (1931) 
σ. 347. •ο Η. Grέ:goίre (σ. 363) μόνον τ1)ν γνu'Jμην του J. Laurent σέβεται' ίδού, δτι 
έχει αlιτή'\• ! 

8 ΔΕν Εννοώ διά tίνα λόγον ό Η, Grέ:goire &1·αrtειγ'\•ύει (σ. 362) τάς σταυρο· 
φορίας. Ό Εlιστά{}-ιος Μακρεμβολίτης ηlν fπικι)ν ϋλην παραλαμβάνει f.κ του H'
f' αί&νος. Τούτο πολλάκις έτόνισα J 

ρα κατορ~cόματα αύtοίt καl τέλος επάγεται (C Ι 294-295) : "- η)ν c Ηρά
κλειαν ϋσrερον lξ1}λειψα ταχέως, I τΟ Άμόριν δΕ καταλαβΟΟν Ciχρι του 
'Ικονίου)> 1. Δηλαδ11 εlς τΟν 'Αμιράν dποδίδεται 1l κατάληψις τοϋ Άμο· 
ρ(ου, δπερ &.πεσπι.ίσ13-η Οντως τψ 1L08, καl τοίi 'Ικονίου, δπερ άπεσπά
σ{}η Οντως τcQ 1U69, δ)ς είπον 11δη. 

3. ΤΟ επιχείρημα τοUτο, δ:.τrερ Εσχάτως εύρον, είναι καtαπληκτικΟν 
καl άρίστη επικύρωσις τ{]ς γνc;)μης μου περl ~Ικονίου και καταβολ{]ς φό-
ου. "Ο ποιητiις τής 'ΑκριτηΊ~δος έν τέλει του Θ' βιβλίου έπαναJ.αμβάνει 

~ι' Ολίγων τα κατr/. τΟν βίον του 'Ακρίτου, του Ίlρωος τοϋ Επους: άναφέ
ρει τους &γcί1νας κατcl. τr::Ον &.πελατών, κατ α τών 'ΑράβωV" τέλος μνημο
νεύονται δμοii δύο τινά: α' δτι δ 'Ακρίτη; έ'ξηνάγκασεν c[{}νη» (=&πί
σtους &λλοΊ'tρ{ισκους=τΟ σελτζουκικΟν Ίκόνιον) να παρέχωσι «φόρους 
(=τέλος) βασιλεί ετησ .. 'ους~ : πβ. τ :noo «d5στε και φόρους βασιλεϊ παρέ
χων (παρέχειν Χ) lτηaiovς»=A 433ί=Ρ σ, 41'5, 27-28=F1 (πβ. Α. Χα
τζfjν BNGJ 9 [19,J0/3~] σ. 2ί2, 4) καl β' δτι δ βασιλεiJς (&σφαλώς ό "Ρω
μανC:ς έν Χ 3 ] &κούσας tιi κατορltώματα τού 'Ακρίτου έτίμησε μεγάλως 
αυτόν : πβ. τους στίχους κατωτέρω. 

'Αλλ&. τα\Jτα ελέχ,~ησαν-δμοϋ πάλιν- εν τψ Ε' βιβλ(cρ (=Α 2342 
-2420=Ρ σ. 363, 9-36.±, 34=Τ 1476 -15±6=L 2151-2179=<..: IV 

971-1086). 
'Οφείλω vii συμπαρα,Ησω τους στίχους: C lV 1042-1044 lγιb δΙ 

ό πανευτελ 1jς τQJ σij] κρriτει (=η} a{j κραταιότητι) δwροϋμ,αι, ] 8 έδίδου 
κατd καιρδν τέλος τι$ Ίκονίψ, Ι CiλJ.o τοσοiiτόν σε λαβείν παρ~ έκείνων 
(=τών Ίκονιέwν) ακόντων. 

ο ' λ' δ' β - ' ΕiJ.νη ΠρΟς ταύτα π β. Τ ::1099-:) 1 l «κατ α π ο υ ε φ ο ερως τα 

ύποτάξας, \ d5ατε καt φόρους βασιλεϊ παρέχων (παρέχει-ν Χ: πβ. Α 
ΧατζiiΙ•, BNGJ U [19.,0f;)2] σ. 272, 4 καl σ. 286) lτησiους καi οί ποτi 
ποJ.έμιοι γιγόJΙασι1' οίκέταμ=Α 4Hi)6 ~4:J38=P σ. 400, 2G-29' 

1 T{J παρά τψ :\1 f.: κ ο ύ ρ σ ε υ σ α (πβ. Α ΕΙ~ΡΊ') rJ:ναφέρεται .κυρίως εLς _-ι1lν 
"Ι-ΙοάΧλειαν (τΟ ·Ηρακλέου-;)' cτβ. έ 'ξ.,'! λ fC ι ψ α ~Λ· τψ C· τ·ιΊν μεtοχην κ α τ α "α~ 

β ~,, πcχ_Ηέκ.οψεν ό Μ -θηρείιων συντομία,·· τΟ δε '1 φ έ ρ ι'\' παρ' α{,τiρ εί·ναι 
' . ' , Ά' 

προφανώς παvαΙ·άγνωσ.μα τού'~ κ ό '\'ι ν' τοU,το ουδε,ις π~ρ~τηρ;σε· το , μ_?ρ~~ν 
καί 'Ικό,·ιον ώ- γειτνιαζοντα παντοτε συνεκφερονται εν τφ επει. Πβ. και Ε Ιv2 
(τ 0 [ν] 'Η ρ α~ λ έ ο <υ> ς έ κ ο 1! ρ σ ε υ σ ε, τ Ο [ν] Κ ό ν ι ο'\' κ α i. Ά μ ό ~ 
ρ ι) : παgάλληλος στ~χος ! , " . , , 

2 F=A :.\857-8 (χαράτσια [=τέλος] f::πu..ρασκεύασε τα ε{Ινη [=ω ΙκονιοΙ·j 
διό. νό. δίδουν αρ βασιλεϊ τψ 'Ρωμαν0~ τψ μέγq. τροπαιούχφ=Ρ σ. 397,14-15. 

Β Πβ. Α. Χατζην, B'\'GJ (9 (1930/')2) σ, 2\2, ο καl 10 (1933) σ. 379. . 
4 Καl ό F παρεϊχεν αύτούς· πβ. Α Χατζfjν, BNGJ 9 (1930/32) σ. 272, 4 κσ.~ 

σ. 285 ιέπίμετροϊ• Ε'). 
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CΏστε τΟ λεγόμενον Εν ηρ Ε' βιβλίφ, Οτι 1\}·ιΊ. fξαναγκάση ό Άκρίτης 

τΟ Ίκόνιον να καταβάλλη τέλος (φόρον) fJΊ.αναλαμβάνεται Εν τcQ γενικώ 

δ.πολογισμίρ του e· βιβλίου ! Τούτο ο·l_1δεlς παρετ{1ρησεν 1 • 
<Ώστε εαν διορ1tώσωμεv τιiς λέξεις «τψ Ί,ωνίφ» καl γράψωμεν «τΟ 

τώι• οlκείwν» (Η. Gregoire), 1} δεχ-&ώμεν δη Εν Χ εκειτο τών f1κρwν (F. 

DOlg-ei), τlι Εν τό) Θ' βιβλίφ {tU ftεωρηitώσ1 κενοl λόγοι 1 φλυαρίαι καl 
δλως &προσδιόνυσα. 

Τα &νωτέρω δύναμαι νιl Ενισχύσω καL δια τών εξης : 1 Ό βασιλεiις 
(ΡωμανΟς (Χ!) τιμg διCι δωρεών τΟν Άκρίτην έv τψ a·lnψ χωρίcρ του Ε' 

βιβλίου: πβ. Α 2410-24 l4=T 1544-β Ρ. σ. 365, 25-21:S=C IV 
1060-5"1. 

Ταύτα έπαναλαμβάνει δ ποιηηlς πάλι'\• έν τψ Θ' βιβλί.φ ιέν τ& 

γενικψ &πολογισμψ): πβ. Α 43-±3-J:;,ι.Ί ού κα! τα κατορ1'tώματα δ βασ:. 
λεiις {κατ' &νάγκην ό "Ρωμανός!!) &κούων (πβ. Α 2344 dκούwν .') ό νικη~ 
φόρος 1 (κιJτ' α,,άγκηv ο1'1χl lΥικι;φόρος !!) ..• μεγίστην CJ.γαν δwρεdν .... 

&πέστειλεν (&πέστελλεν Ζ κα\ Χ: πβ Α 4ι,71=Τ 2865=Ρ σ. 400, 36) 
1\μέραν κα1'1' >)μέραν=Τ 3106- 3Jil>. 

2. !Εν τψ α\Jτ(ί) χωρίφ τοϋ Ε' βιβλίου ό Άκρίτης λέγει τψ βασιλεί: 

Α 2405 (=Τ 1539) lγw Π0ι7JΟW τοvς i!χο&ροvς δούλους εlναι τoii κράrοvς 
(=Ρ σ 364, 21- 2z). 

Ταύτα όμοίως έπανσ.λaμβάνει ό ποιηηΊς πάλιν Εν τψ Θ' βιβλ(φ (Εν 

tψ αυτφ χωρίcρ): π~. Τ 3101 =(Α 4338) καΙ οί ποτε πολέμιοι (==l
χ1'tρο( !) γεγόνασι>• οlκέται (=δούλοι!)= Ρ σ 405, 28-29 (πολέμιοι
δοiiλοι). 

Κατα ταϋτα 11 'Ακριτη'ίς &να.ντιρρΊΊτως fποι-ιΊitη μετα τΟ 1069. 
Ένταϋ1<tα Οφείλω νιλ τονίσω, δτι ποικίλα ζητΊ~Jμ.ατα {}Ct είχον λυ1<tη 

1lδη, U.ν είχεν fμφανισi:Ηi 11 ύπ' Εμ.οϊi &πΟ :r~ολλοϋ χρόνου παρασκευαζο

μένη ΚQLHΚ1;j καl ΕρμηνευτικΊΊ εκδοσις πασ/Ον τcΛν διασκευών τf}ς Άκρι

τηfδος (AC ΙJΕΗΙΛ'Τ) ,. δυστυχίi>ς /δημοσιεΜΙη eσχάτως (ϋπο Π. Καλο· 
νάρου) α·UΙ}αίρετ6ς τις διασκευ1~1 o·Uχt fκδοοις τη~ Ακρtτη"Cδος εΙς μάτην 

δηλαδΊΊ υπεβλΊίΊ'tη εΙς μεγJλ~,ις δυ:πάνι,ις ό ΕκδοτικΟς οίκος! 

ΘU. δείξω ένταυitα. δι~ Ε\'0ς καi μόνον παραδείγματος, δτι πρέπει 

πολλU νιL γιν())σκη ό έπιΊ<f1 1μώv να ποοβίi εLς κριτικΊ~j'\' εκδοσιν τής Ά

κριτη"Cδος. 

1 Περi. της πλcί:νης τοϋ Ρ (Ν ι κ η φ ό ρ ο ς) πβ. 'λ. Χατζfιν, BNGJ 9 (1930-
32) σ. 272 κ. έ. llαρό: τφ Προδρόμφ, δν πολλαχου μφεϊται δ Χ, κεΊται : β ci σ ι
λ ε ϋ ν ι κ η φ όρε (T<l κατό. 'Ροδανίlην καΙ. Δοσικλέα Η' 82) Ι 

t 'Εν έπιμέτρφ {Μ συμπεριληψtfii καΙ. δ R ({ον έλ/.ηνικϋ μεταφράσει). 
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'Εν Α c36J9=T 2481 λέγεται (β' ο]μιστίχ.) : τψ ξiφει τijς χειρός μου· 

πβ. Α. Χατζ·f]ν, Προλεγόμενα εLς τ1Ίν του ΕύσταfΗου Ι\1ακρεμβολίτου 

'.Α.κριτιγCδα καt τUς διασκευUς α·l,τfjς, 'Aitfjναι 1930, Α' α. 30' έκεί δεν 

προτείνω διόρ{J.wσιν τοU στίχου Α 364!::.1, ιΟς άνακρι.βέσ-ι:σ.-ι:α έγράφη 

έν τfi εlρημέvη Εκδόσει τοϋ Α, &λλ<i λέγω τt. εκειτο έν Χ καl μάλιστα 

&ναγράφω μόνον τ<) ·β' 1Ίμιστίχιον fJηρεύwν συντομίαv· νϋν {}<} έκ{}έσω 

πλατύτερον τi}ν γνώμην μου. 

Κατ' Ε μΕ παρU τ(ί) λογίψ, J)ς fδειξα, Χ €κει το : πάντα (f:νν. τd κωι
τάρια) γ~ &νέκοψα (=&πέκρουΘ"α: πβ.Λεξικ<i τi]ς 'Αρχαίας Ελληνικής γλώσ

σης) εγdJ :n'"b σκύτει η]ς χειρός μου (=τψ χειροσκουταρίφ)» 1. 

~n \7V &ντιγράφων τΟν Χ παρανέγνω-'ίσως 1lγνόει καl την σημα

σίαν των λέξεων ανακόπτω καi σκiiτος-καl δγραψεν &σφαλώ ς τα έξης: 

πάντα γ' dλλ' (sic !) llχοψα έγW τίQ ξίφει τής χειρός μου. 
'Εκ τi]ς κοινής ταύrης πηγΊΊς dπέρρευσ,ιν τιL έξi]ς: 

Μ (Υ) : πάντα γ' άλλ' έκοψα έγιb τίρ ξίφει η]ς χειρός μου. 

Β (=Α 1'): πάντα γdρ !!κοψα lγw τι!> ξίφει π]ς χειρός μου (διορ1'1οί 
ηΊν Εν Μ &νελλ1Ίνιστον σύνταξιν!). 

Ρ σ. 3~2, ι 5-17 : dλλd lγw ό'λα τd !!κοψα με τδ σπαfJίον μου (δια
τηρεί τΟν άJ.λά, μ.ετα1<tέτει δμως ηΊν λ. πάJΙτα [=δλα] διιl ηlν σύνταξιν!). 

L 2863 : dλλd αVτΟς με τ<) σπα{f"i εκοψεν τd κοντάρια (διατηρεί 

τΟν dJ.λ.ά, παραλείπει τΟ πάντα). 

C VI G34: τιl κοντάρια lτεμον (=f!κοψα δω τής σπά1<fης [=ξίφους]: 
πβ. στ β3~ !)• δ C (·I] ό G Ν, δπερ τΟ αl!τΟ) ξενισitεtς διU τΟ «τ(Q ξίφει 

njς χειρός μου» παρέλιπε τΟ «τής χειρός μου»' το·Uτο είναι σύνη{}ες 

παριλ τοίς διασκευασταίς: πβ. 'Λ. Χατζ1ϊν. BNGJ 10 (1933) σ. 393, 
cΏστε &ναντ'ιρ'ρ:{Jτως έν τfJ κοινlί πηyfi (VV) fκcιντο αl λέξεις πάντα, 

dλλ(ά), i-!κοψα Κ(Λ l:);ώ ·' Έν \"V &σφαλώς δηλαδ1Ί εκειτο: πάντα γ' dλλ' ll
κοψα έγW κτλ 2_ 

ΕLς τιl &νωτfρω προσΩ,έτω καl τcl. έ'ξf]ς: 

1. 'Ερωτίi'J τΟν ψέ'ςιιντα τΎιν . γνl;η.ι ην μου : τί σημαί.νει τΟ τοU \Ν 
«τίρ ξίφει n"jς χsιρός μου»; 1ν1{μrως oi Βυζαντινοl f1zoν καi. «ξίφος τοϋ 

----~-----

1 Πj) Λ ~'9~4. {I λ ι ο γ έ Υ ν η τ ο ς" &λλαzοίJ δμ(J); γ {: ν ν η μ α Ίl λ ί ο υ : 
Διc'ι τ1Ίν λ. <ί κ ο υ ι; ά ρ ι ο ν π,;. Uddel!-Scott-Stnart Jones ί .. σ κ ο υ ο άριο,, 

και σ κ υ G .ί. 'J ι ο"\' (σ κ υ τ ο ς : s c u t u 111)" προφανιiJς lΊ λ. s c u t l1 m συν11-
φ{}η πρΟ; τ\Ί\' λ. σ κ U c ο ς, ιΟ.; τινες νUν συνrlπωuσιν έτuμολΌyι:..:ώς τό:ς λέξεις 

s c u t u ιη (=l .. ωπlς) καΙ. σ κ U τ ο ς J Πr1σα'\' clμφιβολίαν τέλος α'ίρει δ στίχ. ~ 

1428 τ ω ν σ κ υ τ α ρ ί ω ν ! 

2 ΟΙ διασκευαστα1 Ρ καί L ένόμισαν, Uτι τοϋτο κεi:ται ά·ντt τοϋ: ά λ λ c1. 
π ά Υ τ α fκοψα έγιl) κτλ. 



ποδός~, ώς ύπάρχουσι δάκτυλοι οϋ μόνον τijς χειρόι;, ιΗ.λά καί τοiί ποό,)ς; 

2. ~Η άσπiς (τΟ χειροσκουτάριον) χρ·ησιμε·ύει πρΟς άπόΚQΟVσιv τών 
έχ,'tρικών (διci δόρατος, σπά.ftης, Qάβδου κ.t.δ) έπι1Ησεων· &στε όρ-3-ό>ς ό 

ποιητi}ς (Χ) μετεχειρίσ11"η τΟ Q. dνακόπτω .' 
3. τα δόρατα (-κοντάρια) δΕν κόπτονται, &.λλiι. μόνον ifραύονται 

(κλώvτω. Α C [=Χ!], τσακiζοvται Ρ): πβ. Όμ1]ρου Ίλ. Ν 609 <κατεκλά
σ{}η l'γχος (=δόρυ)»,'Ακριτ. C Ι 176=Α 365 l.κλάσf!ησαν (τa κοντάρια!) 

Ο ζ I (I ' Ι f =Ρσ. Ζ119, 32 ~ετ ακισυησαν ..• τα κονταρια». 

4 Έν Χ (εν τi\> Ζ' βιβλfφ) εκει το &σφαλώ ς : καl μηδαμώς aδικηf!sν 

(ένν. τό λwρίκιν=ό {}ά)ραξ) έκλασε (=Ε.ιtραυσε διCι την άντοχ1)ν) τό καν-
χ ' ' ' τάριν· πβ, L 2823 ή τάργα (τΟ λωρίκιν ) . . . τσακισεν . · . το κο1•τα .. 

ρι· ό Ν (πηγiι τών Ε καl C) {}έλων να &ποφύγυ κακ<ίηχοv i)ijμα Ι!γραψεν 

άσφαλώς 8fJρυψα (=Εttραυσα) τΟ κω•τάριν' τούτο δι' Cί"γνοιαν παρε~όη

σαν 1\ παρανέγνωσαν δ Ε και δ C· πβ. Ε 1541 τό κοντάριν τη, lgρ,ψα, 
(sic !), C VI 586 καΙ μηδαμiύς άδικη-!Jεiς i!κοψα το κοντάρι~· Ι!τι πβ. ;ους 
παeαλλήλοvς στίχους Τ 2416 έκλάσ-iJη το κοvτάριν=Α 3t>83 τσακισf!η 

τδ κοντάρι= Ρ σ 391, 1 έτζακίσ{}η τδ κοντάρι6ν της (έπt τού .ft-ώρακος !)· 
&στε έν WY(e) Sκειτο δ,τι έν Χ, έν Μ δΕ δ,τι έν Τ. 

Περαιτέρω έν Ε 125 t τΟ χειροσκουτάριον «τσακίζεται» υπΟ τής 

σπαfJέας, δΕν κόπτaται.' 

<!Ωστε δ Χ άσφαλόJς δΕν Sγραψ&ν lκοψα .' ΤΟ έκοψα· Οφείλεται εLς 

πλάνην του W &ντιγράφοντος tCn: Χ (άνέκοψα: άλλ 3 

έκοψα) παλαιογρα~ 

φικ&ς, ά)ς πάς τις βλέπει, ούδεμία δΊ'σκολ(α ύπάρχει! 

ΚατCι ταύτα Χ=πάντα γ' άνέκοψα έγW τφ σκύτει τής χειρός μου, 

ΑΤ=πάντα γdρ έκοψα έγW τψ ξίφει τijς χειρός μου-. 

Τέλος Ί<fέλω να ε'ίπω δλίγα περt του ποιη.:tοϋ- τfις 'Ακριτη'ίδος, διότι 

καl περi α~του λέγει πάλιν ό Η. Gregoire (σ. 36!). 
~Ως εtναι γνωστόν, {Jπεστηρίχ{tη ύπό τινων (πβ. ·Α. Μηλιιιράκην έν 

τίi έκδ. τοϋ Α σ. 11'), Οτι ό Εύσι:ά~ιος, δστις &vαγράφεται έν Α ώς ποιη
ηlς, ή το «('iπλοiiς διασκευαστ{Jς». 'Αλλ' fιμείς .ιtα δείξωμεν, δτι δ Εύστά-

1tιος δΕν είναι δυναι:Ον νU. είναι ό συντιtξας η)ν διασκευ1)ν Α 1 . 

Ό Η. Gregoire &νεγνcδρισε τοίiι:ο, άλλ' 1Jπεση1ριξεν 2 , δι:ι Εύστά-

1~ιος=Μ (=πηγη τών ΑΡΤ). Κα,~· ήμάς ή ι1λ1]{}εια είναι ή έξής: 

1 ΚαΙ. ό Τ Εφερε η]ν α\ιτi)'ν f:πιγραφ1]ν κατ:U. Η. Gregoire.-Περl τώ'\' κριτι· 

κών σημείων τών ύπ' έμοϋ χρησιμοποιουμέ,·ω'\' βλ. Bγz.·neugr. Jahrb. ]0 (1933) 

σ. 369, 1. , , 
s "Ινα άνατqέψτι τη,. γνώμη'\' μου (πβ. Προλεγόμενα, σ. 11), δτι Ευστα· 

itιos=X. 

:Βιβί.ιοκρισ(υ:. 

"Ο Α διδάσκει 1lμάς (σ. 1, Εν τfi fπι.γραφfi: «ΕVσταfJίου πρός τινα 
J.llανουΎ;λ προσφιί.έστατον αύτοV δέκα λόγοι Γfερ't τοiι Διγεyοiις 'Ακρίτου 
και τών γονέων»), δι:ι διεσκεύασεν επος, δπερ ποιητfιν είχε ν Ε.Uσι:ά·Η·ιόν 
τινα, Ον άγνοεί προφαγώς 1 και δστις είχε-\' &φιερώσε~.τΟ ποίημα αυτού 
«πρός τινα Α-Ιανου1]λ προσφιλέστατον», δν όμοίως &γνοεί (πρός τινα /). 

ΤΟν χαρακτηρισμΟν «προσφιλέστατος» σc.Qζει καi ό στίχος 1 : <ςτέ
κνον μου παfJεινότατον και προσφιλέστατύγ μου» )J. 'ίσως δμως οϋτως Ε κα
λείτο καi. εν τfj παραλειφftείση &φιερωτικfj έπιστολfj 3• 

<Ότι ό ΚUστάi}ιος είναι ό &ρχικΟς ποιηη)ς (ό Χ), διδάσκουσιν οί 
στίχοι Α 1-7 ( τ(J προοίμιον του f:πσυς), οίJς οi'Jδε'tς παραδόξως Ελαβεν 
υπ~ δψιν' οι στίχοι δχουσιν (1ς δξfις: 

τέκ1·ον μου ποfJεινότατογ καi προσφιί.έσrατόν μου, 
πολλάκις με 1]ξίwσας πάσας τdς κατορ{}cύeJεις 
διd γραφ1]ς δηλώσαί σοι τού ΔιγεγοiJς 'Ακρίτου 
καl σοiι τΟν λόγον 1;jκουσα lκδυαwπήααντός με 
καl παρευ{}Vς lκίνησα καi 1iρχισα ηi γράφω 
δ.παγτα τd τoii Διγενούς και τών αVτoii γονέων 
κατορ{}ώματά τε {}·αυμαστd πραχ{)έ1•τα Εξ Εκείνων' 

τοίγυν κάγW άπάρζομαι τοiί καταλέγειν οϋτwς. 

Άλλ{'i τού Ολου Επους είχον προταχ{}·ΊΊ {εν C:iλλφ, δ.λλα συν1l.-&ει μέ
τρφ) καl ε!.σαγωγικοl στίχοι, οVς παρέλιπε μfν ό Α, διέσωσεν δμως
συμπι:ύξας κακώς 4~ό C 5• 

Τούτους &α παρα'(}έσω, JJς είχον περίποv εν Χ κατ' iμέ: 
«'Έπαινοι καί ι:ρόπαια Εγκώμιόν τε Ι ι:oii τρισμάκ.αρος 'Ακρί ι: ου 

Βασιλείου, I ι:ου άνδρειοτάι:ου τε γενvαιοτάτου, ι τοί:i η)ν LσχiJν f:χον
τος παρcl -&εού &ς δώρον I και καταπτο·Ι]σαντος πάσαν Συρίαν, η)ν 
Βαβυλω(νίαν 6 

.••• ~σ παη~Jρ ι:oii 'Λκρίιου 'Αμιρdς μετd τοϋ γένους 
τcΟν' Αράβωv πολU δβλαψε 7 I η)ν 'Ι\!)μα)νίαν, Χαρζια-v1Ίν τε δλην, Ι 

1 Οί'ιδf:\• λέγει περί αί'ιτ:οii ! 
2 'Εν βιβλ δ' καi ε' (π. χ. Α 1292=1' 7()0=Ρ σ. 341, 5) προσφωνε'i:ται ~<φ ί λ

τ α τ ο ς .. , έν δε βιβλ. ε' (Α 2442=Τ 1550) •π α μ φ ί λ τ α τ ο ς», 
8 '!;;" τfi Υεωτάτη (1940) έκδόσει τοi'ι Α (~rβ. 0.'\·ωτ. σ. 334.) γράφονται 

έν σελ. 13 (σημ.) &σύσωτοί τ~νες καl παραδοξόtατοι ίσχυρ~σμοi &'\•ευ έπιχειρη
μά"ων I 

4 Πβ. Α. Χα.ζην BNGJ 9 (19ΒΟ-2) σ. 258. 
5 ΈΥtαίΗ}α, άJς καi: εν Α 1-7, ό χ μψεϊται, ώς γράφω &λλαχσυ, "'Ελληνας 

συγγραφε1:ς, οϋς καi α λ λ α χ ο υ αντιγράφει J 
6 τα έν παρεν{}έσει παρέλιπεν ό c, ώς απέδειξα· πβ. σημ. 4. 
7 Ταϋτα έλέγοντο διά πλειόνων λέξεωγ (καl στίχων). 

?ΠΕΤΗΡfΣ ETAIPEIAΣ ΒΥΖΑΝΙIΝΩΝ ΣΠΟΥΔQΝ .. Ε~ο; ΙΖ' 
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3BS 'Α:ντωνίου Χ. Χατζή 

Άρμενίαν τε καl η)ν Καππαδοκία'\', I τΟ 'Αμόριν τε καί τό ~Ικόνιν 1 

άμα, ! τΟ περίφημον καL μέγα κάστρον ε'τι, \ τΟ δυνατόν τε καl κα

τωχυρωμένον, I τΊ)ν "Αyκυραν λέγω τε και πάσαν Σμύρ·νην I καl τα 

παρU {}άλασσαν κα{}υπο-rάξα;. I (Τ1Ίν δόξαν τοί, πατρΟς , Αμιρά Uπερέβη 

ό 'Α%.ρ(της') I δηλώσω σοι γCιρ tCtς α υ του πρciξεις Cίρτι, I U.ς εlργάσατσ έν 
τψ παρόντι βίιρ κ.τ.λ.». 

τα Εξαγόμενα εκ τfiς συνεξετάσεως tών &νωτέρω στίχων είναι τα 

έξijς: 

1. eo ΚUστά{}ιος δΕν ~ιναι ο ΠGιl!jσας ηΊν διασκευ1Ίν Μ (=Α.ΡΤ)· δ 

Μ δ:.γνοε"ί κrιi τΟν Ε{Jστά{}ιον καi τΟν Μανου1Ίλ. 

2. tO ΕUστd.{}ιος είχεν άφιερώσει τΟ επος τίρ φ(λφ Μανου1lλ, δν κα

λεί προσφιλέσtατον. 

3. CO Λiανου1ν~. προσεφωνείτο α' Εν τfι παραλειφ{}είση έπιστολίί, 

β' έν τοlς εiσαγωγικοίς στίχοις (πβ. c Ι 12 δηλώσω σοι), γ' εν τψ ΠQΟΟL
μ(φ (πβ. Α 1-4, iδίt;t δε 3 [δη!.wσαί σοι: πβ. CI 12 δηλώσω σοι!] κα\ 

δ') εν τψ !!πει: (πβ. Α 2±23 λέγω σοι, Α 1665=Ρ σ. 350, β= Τ 1100 <b 
φlλτατε, προσλέξw σοι, Α 2442=Τ 1550 γράψω σοι, ώ παμφίλτατε, Α 

1292=Ρ σ. 341, 5=Τ 7G(I ώ φί!.τατε) '· Πβ. Προλεγόμενα σ. 11 καl 
BNGJ 9 (1930-2) σ. 261. 

4. ΈU:.ν ό ΕVστάitιος Ύίτο δ.πλοϋς διασκευαστΊlς, δΕν 1.'JU Ελεγεν δσα 
άναγινώσκομεν Εν Α 1-7· πβ. BNGJ 10 (1933) σ. 585, 

'Εκ τών στίχων εν Α 1 κέ. καί C Ι 1 κέ. μαν{}άνομεν, δ τι δι ηγ1lσεις 

καl ~σματα (πβ. Α στίχ, 2 πάσας και Α στίχ. 6 liπαντα) περi του Άκρί
του έφέροντο μόνον έν τψ στόματι τού λαοϊ:i καl δΕν ε'lχον καταγραφ1} 

ύπδ ούδεν6ς· πβ. Α 3 ιcδηλtiισαt σοι διιl γραφ;jςJJ καl C Ι 13 <δηλώσω 
σοι γαρ tU.ς αυτού πράξεις l/.ρτ;r,)), 

Κα τα tαϋτα dναγκαζ6μεifα να δεχ'itώμεν, δτι ό ποιηηlς τής άρχι

κfις 'Λκρι τη'Lδος (Χ) Ε καλεί το ΕVστά{}ιος, δστις πρώτος συνllρμοσε τιiς 

διηγΊlσεις περί τών CiiJλωv του ~ Ακρίτqυ παρακλη-&εtς ύπΟ του φίλου αυω 

-roίi Μανου1Ίλ 3
• 

1 ΚαΙ. ~γταϋftα~ iliς βλέπει τις, γίνεται λόγος περl ά π ο σπάσε ω ς τοϋ 'Ι~ 
κονίου (κ α\, τ Ο .Ί κ ό ν ι ν .•. κ α -ο υ π ο τ ά ξ α ι;) ύπΟ τών μοαμεftανώy ! 
Τοϋτο ουδείς παρετ{Jρησε ! 

2 Παρατ1lρησοy, δτι αί προσφωνήσεις δέν άνήκουσι μόνον τψ α' βιβλίφ. Πβ. 

BNGJ 9 (1930-2) σ, 261 σημ. 3. 
ι <Ο Ε-Uστάi'tιος άποκαλεϊ τΟν 1\'lανουΊlλ τ έ κ ν ο ·ν· &στε εtχε·ν ήλικίαν 

π ρ ο β ε β η κ υ ϊ α ν ποιών τ1lν 'Λκριτηlδα, πι{}ανι:Ος δε κατ' έμέ i'jτo μο·ναχΟς 

η κληρικΟς (ιιn clerc κατι:'t. τόν Η. G1·egoire, ein Geistlicher κατιJ. τΟ"\' G. \;ι;.τarten· 

berg)· πβ. Α. Χατζηγ, BNGJ 9 (1930-2) σ. 278, 
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Περt τών zρόνων (tenninus post quem), κα{t' οϋς Εζησεν ό Ε-Uστά
{}ιος ούτος, διδάσκει ό στίχος C IV 1043, περl ο-δ διέλαβον &νωτέρω ι, 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΣ 

1 Περ!. τοϋ στίχ. G ΙΙΙ 150 πβ. Α. Χατζην, BNGJ 10 {1933). σ. 370. [Προσ
ftijκ~ι: _Ε!.ς σελ. 03: : '0, 'Άρα ψ (μοαμε-&ανi:ις) Μ ο υ σ η ς δ Τ α ρ σ ί τ η ς f.γ 
Χ (απλως _Μ ο .v σ η ς. ε~ Ε 506 ~ακως Λ! ο υ ρ σ ij ς 6 Κ α ρ ώ η ς, έ>• c η 
Μ ο υ σ ο v ρ ο Τ α ρ π ι τ η ς, ε·ν ΑΕΡΤ) εΙ ναι, {;)ς ά.νεμένετο, υί.Ος «'Α μ β ρ&
" ο ς τ ο ϋ Τ α ρ σ ί τ ο υ»' πβ. Α 4300-4301 (δ Ά μ β ρ {Ό ν .•. 6 τ α ρ σ ·ι
τ η~ !). Παλαι.ογραφικ&ς τΟ παρα'\ιάγνωσμα (Τ α ρ σ ί τ η ς-Κ α ρ ώ η ς) δf.ν 
παρε~ει δυσκοJ.~αν τι'\ιά.,-Εtς σε~. 33: σ;μ. 1: "Ο F. DOlger, Βγz. Zeit. 36 (19 ~6), 
σ. J 92, συμφων,ωΎ μοι, αποδεικνυει, ο τι ο Χ (καl. Α Τ) είχεΎ α σ φ α λ ω ς γρά
ψει ν ι κ 't1 φ ο ρ ο ς.] 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ- ΘΕΟΛΟΓIΑ- Ί'ΕΧΝΗ 

'Άre• τ. ·Ε{}·vικ1j '\-εοελληνικi] ποίηση: ΤΟ α.UριιχνΟ Επος-ΤΟ 
(Ν"έα 'Εστία, τ. 29, σ. 22-23, 86-90.) 
Οί στίχοι του Παπαδιαμάντη. (Αύτό1'tι, τ. 30, 

115-!16.) 

δημοτιΥ.Ο Επος. 

Χριστ. 1941, σ. 

'ΑΟ.ανασιάδοv Ε. "Ε-&ιμα Σά·ντας. ('ΑρχείΟ'\' Πόντου, τ. 11, σ. 108-115.) 
:. :. Παιγνίδια Σάντας. (Λότόitι, σ. 116-1~9.) 

' ' β ~ · ·' ' , • ' '\' τών Επισκόπων '.Α-θη-vαγόρα .Μητροπ:. Παραμvitιας : }.υμ Οιcαt εις τη'\ ι~τορια ,.., • 
Λέσβου. ('Ο Ποιμ:r'ι''• Ετ. Θ', π. 19~24, ω-56, ιS-81.) 

'Αλιβιζάτοv Α, Σ. ΤΟ κανονικΟ•· δίκαιον τfjς 6ρ\}οδόξου f_κκλησίας. (Θεολογία, τ. 
18, σ. 29-58.) 

'Ανδρεάδοv Ι. 'Ιστορία τfjς ε,, Χίφ Ορilοδόξου f.κκλησίας, μέρος α'. -Ά{}fιναι 1941. 

Σελ. 356+288+56. 
Χϊοι μητροπολϊται Θράκης. (Θρακικά, τ. 15, σ. 135-147, 393 

-394.) 
'Ανδeιώτη Ν. Μεσαιωνικό. καl νέα έλλη·νικά. (Άitηνά, τ. 51, σ. 15-54.) 

» , 'Ετυμολογικά. (ΛεξικογραφικΟν Δελτίο'\', τ. 2, σ.1·:!2-157). 
'Αντωνiοv Μητeοπ, 'Ηλείας. 'Ο 1Jάνατος τfiς &yίας Φιλο1Jέης. ('Εκκλησία, τ. ΙΘ'. 

σ. 34-35.) 
•Ανωνύμου. Στατιστικοt πί·νακες τδ'η• f_κκλησιώ'\•, άγιασμάτω'\', ίερέω'\', σχολUη•, δι

δασκάλων καt μα{Ι-ητων τό"J'\' ίερ(Jη• μητροπιΊλεων του οtκουμε
'\'ικού πατριαρχείου. (Θρωι.ικά, τ. 15, σ. 274-275.) 

• 

• 
> 

» 

Φλοgάρα. (Αότότtι, σ. 021.) 
Δημοτικό τραγουδι της Θράκης. (Αlη;ό{}ι, σ. 331.) 
Αι·νος, "Fβρος ποταμός. (ΑVτό-δι, σ. 370-373.) 
Διοικητικ.Υj διαίρεσις Θρά.κης τοϋ 1910. (Αύτό{}ι, σ. 376~383.) 
·ο &γιος Γεώργιος δ μαϋρος. (ΑVτό{Ι-ι, σ. 388.) 
'Η&ογραφικ1) έορη'] εί'.ς Κομοτι·νήν. (Αύτό1Jι, σ. 389-392.) 
'Α1Jανάσιοc Α' οίκουμενικΟς πατριάρχης. (Ainό1Jι, σ. 394-395.) 

'Αρχιερείς- Θράκης. (ΑVτό-&ι, τ. 16, σ. 387-394.) 
Κα-&ολικοί &ρχιερείς (Θράκης). {Αύτό-θι, σ. 395.) 
ΣυρτΌς Σηλυβρια'\·ός. (Αiιτό{}ι, σ. 396.) 

• , ξ Θ ' '! δ Θ - κατα' τij'\' έπα'\·άστασι'\', Φα~cαγ "'εσσαι.Ο-lΙ' ακε Ο'\'0· "'ρακω·ν 

(Α{ιτό{}c, σ, 39!i-399.) 
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~Α-νωνύμου. Συγχωρητικi] εύχi] διά τόν ΑΥ'\·ου Σωφρό'\•ιο'\', (ΑVτό-&ι, σ.400-404.) 

, Ντούκεγι καΙ. Κασκάπα'\'ι (Θρακικ1) παράδοσις, Αύτό-&ι, σ. 404 
-411.) 
Έπιγραφ1) Λουλ6-Βουργάζ. (Α\ιτό-&ι, σ. 411-412.) 
'Ένα ούγγροβυζαnι'\•ό δράμα. (Νέα Έστία, τ. 29, σ. 74.) 

'Αποστολάκη Γιά-ννη. Ή συλλογ1i τού Άραβαντινου. ΤΟ κλέφτικο τραγούδι. Άtl'η

ναι, 1941. Σελ. 64. 
ΆποΟ'τολiδη Η. 'Αγ{}ολογία 1708-1933. Ά-&f]ναι 1941. Σελ. 532. 
'Αποστολίδου Κ. Μveτίλου. Κωδιξ τού Νικηφόρου της ίεριiς μητροπόλεως Φιλιπ

πουπόλεως (1850-1861). (Θρακικά, τ. 15, σ. G5-98· τ. 16, σ. 
26-64.) 
Θωμά Ίωα'\•νίδου, δημοδιδασκάλου : Δύο σηχουργtΊματα πρΟς 

τΟ'\• Μιχαλάκιν βέη'\' Γκιουμουσγκερδά'\•ην. (Α1ιτό-3ι, τ. 15, σ. 

366-370.) 
Βούλγαροι ΊΊ "'Ελληνες ijσαν οί Καρυωται; (ΑUτό-ltι, σ. 386-
387.! 
Κάστρον Ραιδεστού. (Αότό-&ι, σ. 393.) 
Ύπηρξε Θρακικ1) τέχ'\'11 ; (Αύτό-θ-ι, τ. 16, σ. 5-25.) 
'Ανέκδοτος 6.κολουf!ία καl εγκc\ψLΟ'\' πέ'\•τε -δ-ρq.κών νεοφανών 

μαρτύρων, Μαγουήλ, ΓεωρyLου, Μιχαήλ, Θεοδώρου καt Γεωρ

γίου. (Α tιτό{Ιι, σ. 335-365.) 
Άποστολίδοv Φ. Γ. Θρακικ1'1 γλωσσογραφία. {Θρακικά, ι:. 16, σ. 267-305.) 
Άeβα-νιτάκη Γ. Α. Μετεωρολογικό. πάρεργα. 'Α-θ-fjναι 19±1. Σελ. 18. 
Άριστοβούλου Βασ. Ταξείδια είς τ1)ν Θράκη·ν .. (Θρα~ιικά, τ. 16, σ. 372-385.) 
ΆτέΟ'η Βσ.σ, Ό Σκύρου Γρηγόριος (Ά'\'άτυπον έκ της «Έκκλησίας» 1941.) :Σελ.29. 
Βαγενii Θ. Ό καπετά'\' Πέτρος δ Κου'\•ουπιώτης, κλέφτης καΙ. πειρατής. (Σπαρτια-

τικά Χρονικά., τ. 5, σ. 20-22.) 
ΤΟ ΣΧαυοχώρι καi 1Ί Μελιγαλού τfiς Κυνουρίας.(Α1'Jτό-&ι, σ. 22.) 

Βακαλοπούλοv 'Απ. Αtχμάλωτοι Έλλήνω"Ι' κατδ. τ1)ν επα·νάσταση τοϋ 1821. Θεσ· 
σαλονίκη 1941. Σελ. 102. 
Νεοελληνικ1) ~:παράδοσις διό. τα έπi τουρκοκρατίας :προνόμια 

τω·ν Δερβε'\•οχωριτο)ν Κορί·νΗ-ου. Θεσσαλο'\•ίκη 19!1. Σελ. 7. 
Βαλέτα r. Ό ίίν-&ρωπος καl f1 εποχή του (ΠαπαδιαμάντηςJ. (Νέα 'Εστία, τ, 30, 

Χριστ. 194:1, σ. 4-13.) 
Ή αυτοβιογραφία του Παπαδιαμάντη. (Αiιτό-&ι, σ. 20-21.) 
'Ανέκδοτα έκκλησιαστικό. χειρόγραφα του Παπαδιαμά,•τη. ~Α

νακοίνωση το\i οίκ. κ. Γ. Α. Ρήγα. (Αiιτό{}ι, σ. 93-95.) 
ΤΟ πρωτο διήγημα [τοϋ Παπαδιαμάντηj. (Α1ιτό-3ι, σ. 101-104.) 
τα ΠΟι1lματα τοϋ Παπαδιαμάντη συγκεντρωμέγα καί φροντι· 

σμένα μ€: πρJJλογο και σημειώσεις. (Αiιτό-&ι, σ. 117-139.) 
Βαμβακίδη Ι. Σύμμεικτα Rξ ΟLνόης. ('Αρχείο'\' Πόντου. τ. 11, σ. 61-96,) 
Βασδeαβέλλη Ι. Κ. 'Η ίστορία καi f1 τέχνη τfjς Μοσχοπόλεως. (Νέα Έστία, τ. 29, 

σ. 203-204.1 
Βαφεiδοv Νικ. ΤΟ Πεντάζωνον καl τδ. Πηγαδίτσια Διδυμοτείχου. (Θρακικά, τ.15, 

σ. 178-180.) 
Βέη Ν. Α. Ό Φερδινάνδος Γρηγορόβιος καl αί ε·ντυπώσεις αiιτού έξ Έλλάδος . 

(Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 378-384.) 
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Βέη Ν. 

> 

Βιβλιογραφ{α. 

Α. Αί &:&1l'να'ίκαl μελέτ:αι τοϋ ΦερδιΎάνδου Ι'ρηγοροβίου κατd τας 
έπιστολό.ς αύτοίί πρΟς τόν Hennann Yon Thile. {Αiιτό-&ι~ σ. 

482-186' τ. 29, σ. 530-536.) 
•Η κΧρονολογίφ> Κυριακού Μελιρρύτου καί ό Ρήγας Βελε~ 
στ;ιν/3ις-ΦερραΙος καί οί συνεργάται αύτοϋ. (Α\ηό-&ι, τ. 30, σ, 

649-656.) 
'Αποσπάσματα έκ τfjς Βιε·νναίας «'Εφημερίδος» π-ερl Ρήγα Βε~ 
Βελεστι'\•λfι-Φεραίου καl τ&·ν συ'\'εργατών αUτοϋ. (Αiιτό-δι, σ. 

790-795.) 
ΡωμανΟς ό Μελφδός καl Άλέξαγδρος Παπαδιαμάντης. (Α\ιτό~ 

{!,, Χρ•στ. !941, σ. 29-33.) 
Βισβίζη Ι. 'Η πολιτικη δικαιοσύνη κατιl τ1)'\• έλληνικ1)ν έπα·νάστασι·ν μέχρι Καπο

διστρίου μετ' cl.γεκδότων έγγράφων. Ά{}fι'\•αι 1941. Σελ. 560. 
Βολiδοv Θεμ. 'Ο μέγας παπυροί.όγος της Βιέν·νης Κάρολος Βέσσελυ (Carl Wesse~ 

ly). Συμπλήρωσις βιβλιογραφίας τώ'Ι' εργωγ του καi δ ό.δίκως 
6.πολεσ-&εις διιi τ1'γν Έλλάδα 'θησαυρός τών παπύQων αύτου. 
('ΕπιστημοΥιΚΟ'i' μ'\'ημόσυνον Γεωργίου Γαρδίκα, σ. 105-·122.) 

Βοvραζέλη ~Ελέvης. 'Αρχιπέλαγος-ΑLγαίον πέλαγος. Ά{}ήναι 1941. Σελ. 82. 
ΓΟ.δ •yaκi-vfJov. Μεγάλη κατήχησις. Δογματικ1l-Ήi1ική. Μέρη Α' καΙ. Β'. 'Εν 

'Α{)·ήναις 1Η40-41. Σελ. 131 καί 101. 
Γεvεeάλι Ε. r. 'Η ίερό. μο..,•1l τ&ν 'Ασωμάτω'Ι' της Επαρχίας 'Αμαρίοu Κρήτης.. 

('Επετηρlς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδίδν, τ. 4, σ. 1-87.) 

Γεωργο.κil Δ. Γλωσσικά. (Ά-&ηνa, τ. 51 [1941], σ. 66-72.) 
» > 'Ετυμολογtκό. και σημασιολογικά. (Λεξικογραφι,...Q..,, Δελτίον, τ. 

2, σ. 123-141.) 
Γ(κάeοv} Π. ΤΟ τάγμα τοϋ 'Ιησου εlς τό.ς Κυκλάδας. (Έq..ημ. Κα-&ολικΤJ, Ετ. ΙΔ', 

aρ. φ. 487, σ. 3.) 

» 

Τέσσαιιες Επιφανείς Χϊοι ένωτιΧοί. (Αlιτό-&ι, φ. 485, σ, 4.) 
'Η διπλωματική δρCiσις δύο μεγάλων 'Ελλήνων κα-&ολικών. 

(.ό,υτόit•, &ρ. 491, σ. 4.) 
Γκi'Ι'η Δ.-Μέξα Β. 'Ελληνικ1l βιβλιογραφία 1860-1863. Τόμος Β' (lloς πραγμα

τειών 'Α,...αδημίας Ά-8-η'Ι'ών). Άitηναι 1941 Σελ. 500. 
Γριτσοπούλοv Τάσου. 'Ολίγα περi Τσοπανάκου. (Νέα 'Εστία, τ. 2::.1, σ. 46δ-466.) 

Περι τΟ'\' Λακεδαψο'Ι•(ας Κυπρια'Ι·όν. (Σπαρτιατικό. Χρο'Ι'ικά. τ~ 

5, σ. 23.) 
Δαμαλii Ν. Μ, 'Ερμη'\'Εί.α είς ηlν καιν1Ίν δια1Ηικην. Τόμ. Α'. Ά-&η..,•αι 1940. 

Σελ. 756. 

Δεπούντη Αοvκιαvοiί. Βικεντίου Δαμοδοiί ά·νέκδοτος δογματική. (Γρηγόριος ό Πα~ 
λαμCiς, ετ. ΚΕ', σ. 212-219.) 

Δημαρil Κ. Θ. 'Η «6.νέκδοτ11» έπιστολη του Κοραη. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 113-

114.) 

Δημητράτοv Π. «Καl στ1Ίν Πόλη σιμιτζης-.. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 309.) 

Δημοτικιcιτοϋ Φιλολόγοv. 'Η Δημοτικη στό. έπιστημο'Ι•ικό. κείμενα. (Νέα Έστία, τ. 
30, σ. 831-832.) 

Δeαγούμη Φ. Σελίδες ό.πΟ τΟ ό.νέκδοτο ημερολόγιο του Δραγούμη. (Νέα 'Εστία, 
τ, 29, σ. 224-234.) 
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Δvοβοvvιώτοv Κ. 'Εγκύκλιοι και Εγγραq α Ο.ποκείμε'Ι'α ε..,, τcρ αρχείcρ τού 'ΑρχιεQ. 

'Επιτρόπου Κι,ιιώλου. ("Εκκλησία, τ. ΙΘ', σ. 77-79.) 

Έξάeχοv Βαcι. Πρακτικό. λειτουργικό. ζητήματα. ('Εκκλησία, τ. ΙΘ', σ. 5-6.) 

Ζ. Διάφορα ΛαογραφικU. Σαμακοβίου. (Θρακικά, τ. 15, σ. ::522-331, 394· τ. 16, σ. 

311-324.) 

ΖεeβοV Κωνcιτ. Πρωτοπρεcιβvτέροv. Περιγραφ1l χειρογ"ράφου. ('Εκκλησία, τ. ΙΘ', 

σ. 69-70.) 

Ζfιση Ε. Παροιμίαι και παροιμιώδεις φρrlσεις Αύδημίου. (Θραχικά, τ. 15, σ. 297 
305.) 
Παιχνίδια Α·Uδημίου. (Αύτό-&ι, σ. 306-317.) 
Τοπωνυμικό. και διάφορα Λ.Uδημίου. (ΑUτό-&ι, σ. 3!}2-393.) 
Γλωσσάριον Αlιδημίου. (Αύτό-&ι_. τ. 16, σ. 325-334.) 

Ζώη Α. Χ. Ή πρcότη φορολογία έπί τού χαρτοσήμου. (At Μοiiσαι, τ. 49, τεiiχ. 

Ίαν.-Μάρτ. 1941, σ. 8-9.) 
Κρητικό. σημειώματα. (Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σποι:δώ'\\ 

τ. 4, σ. 107-113.) 

Ζώρα Γ. Ό Κάλβος καt. οί σπουδές του. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 487-490.) 

Θεοτοκa. Γ. Ή λογοτεχνικ1Ί σημασία τfjς μορφής του έργου του "]ω'Ι'ος Δραγούμη. 

(Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 243-251.) 

Ό στρατηγός Μακρυγιά'Ι•νης. (Αlιτό-&ι, τ. 30, σ. 714~723.) 

Θεοτόκη Σ. Μ. Τδ. καπιτουλάρια της βε'\'ετοκρατουμέγης ΚρΊ1της 1298~1500. ('Ε· 

πετηρlς "Εταιρείας Κρητικώ'Ι' Σπουδώ'Ι', τ. 4, σ. 114-1Υ5.) 

Θεοφαvείδοv Β. Δ. 'Ενετικό. καΙ. τουρκικό. μνημεία δυτικf]ς Κρήτης, {Έπετηρi.ς 

'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 4, σ. 96-106.) 

Ίεζεκιηλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. ΝηστεLα Εν τfl Πεντηκοστij. ('Εκκλησία, τ. ΙΘ' 

σ. 18-20) 
Ό πνευματικΌς πατ{jρ. (Αύτό-&ι, σ. 26-27.) 
Καινοτομίαι εν τό) ίερό) κλήρφ. {Γρηγόριος ό Παλαμiiς, Ετ. 

ΚΕ', σ. 76-78.) 
ΊεροfJ.έοv Μητροπ. Αlτωλοακαρvα'Ι'ίας. Είναι ό πνευματικ@ς δικασηlς; {'Εκκλη

σία, τ. ΙΘr, σ. 58~60.) 

Ίωα'Ι'νίδοv Βασ. Ή περί -&είας χάριτος διδασκαλία της Και'Ι•ης Δια·&1ικης. (Θεο

λογ(α, τ. 18. σ. !97-257.) 
Καλαντζή Κ. Ό 'Αλέξανδρος 'Υψηλάντης στ1Ί σχολ1Ί τιQ..,. βασιλικών &.κολο{ι-6-ω"ι•. 

(Νέα <Εστία, τ. 29, σ. 200-202.) 
Καλοrεeοπούλοv Δ. ΤΟ 'Αράκλω~ογ, ή ετυμολογία του κα!. ό άκοιβ1lς προσδιορι

σμΟς τijς -&έσεώς του. (Σπαρτιατικιi Χρονικά, τ. 5, σ. 18-20.) 
Σελίδες έκτη; ίστορίας της Πελο:πο'Ι•νήσου 1204-1715. (Αύτό-&ι, 
σ. 35 καl 36.} 

Καλοvάeοv Π. Π. Βασίλειος Διγεν1)ς 'Ακρίτας. Τιl Εμμ.ετρα κείμιο'\'α Ά{}ηνών, 

Κρυπτοφέρρης καt 'Εσκοριάλ. Τόμος πρώτος. Άitή'Ι•αι 194:1. 
Σελ. νστ'+272. 

Καλύβα Xe. Τιi δπλα τijς Εχ.κλησ{ας. Ά-&ή·ναι 1941. Σελ. 182. 
Καμπούρογλου Δ. Γ ρ. Δωρόtl·εος ό Πρώ"ίος, μητροπολίτης • Αδριανουπόλεως (1813-

1821). (Θρακικά, τ.16, σ. 399.) 
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Κa,ελλοπούλοv Π. 'Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 11 τΟ Βυζάντιο ώ; &:νάμ'Vηση, 
(Νέα Έστ(α, τ. 30. Χριστ. 1941, σ. 36-37.) 

Καραyάτση Μ. Έω-&ινΟν εtς τt)ν Σκία-&ον. (Νέα 'Εστία, τ. 30, Χριστ, 1941, σ. 
89-92.) 

KaρπafJ.ίov Έμμ. Άρχιμ. Μοναστ1Ίρια έν Νάξι:ρ έπt Τουρκοκρατίας. ( Έκκλησία, 

'· ΙΘ', σ. 82-83.) 
Φύσις και έννοια της πατρότητος παρα τtρ π·νευματικψ. (Αύτ-ό

ilι, σ. 6. 12.) 
Κιρμιζάκη Άγλαtας. Παραμύ{}ια καt προλΎιψεις δυτικijς Κρήτης. (Έπετηρ\.ς Έ. 

ταιρείας Κρητικών Σπουδ&ν, τ. 4, σ. 196-205.) 
Κολαξιζέλη Στρατij. Τό βασιλικΟ φερμά'\·ι του σουλτάνου Μουστ~φό. Β'. {Άγία 

.ΣιοJν, ετ. Δ', σ. 5-12.) 
Κορδάτου Γιάν-vη. Ό πατριώτης καl ό πολιτικός ("Ιων Δραγούμης). (Νέα "Εστία, 

τ. 29, σ. 258-260.) 
Κοvγέα 

Κριαρa 

, 

Σ. Β. 'Ανέκδοτον πόνημα Α. Λασκαράτου. (Νέα Έστία, τ. 30, σ. 587-600.) 
Ε. Κριτικό. καl λεξιλογικό. είς τcf. ο:'Ερωτοπαίyνια:.. ('A1tηνii, τ. 51, σ-

5-14.) 
'Ανέκδοτος κατάλογος ίεραρχώ·ν Κεφαλληνίας~ Ζακύ·ν{}ου καΙ. 
Ί'θ-άκης. ('Επετηρiς Μεσαιωγικοϋ 'Αρχείου 'Ακαδημίας 'Α{}η~ 

νών, τ. 2, σ. 3-19.) 
Ή Ρίμα -&ρη·νητικΊΊ 

20-72.) 
του Ίωά'\''\'Ου Πικατόρου. 

Ααμποvαιάδοv Γ. Όδοιπορι-r..ό'\'. (Θρακικό., τ. 15, σ. 99-134· τ. 16, σ. 83-88.) 
Λάσκαρη Ν. Ι. Ή ο:ό:νέκδοτψ έπιστολ1l τοU Κοραfι. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 113 ) 

Τό νεοελληγικόν {)·έατρον έ·ν Κω·νστα·ντι·νουπόλει (1858-1863.) 
(ΑUτό-&ι, τ. 30, σ. 541-543, 611-613, 670-672, 735-738, 
812-816.) 

Αιοvδάκη Μαρίας. Κρητικd. τραγούδια. (Έπετηρlς 'Εταιρείας Κρητικώ·ν Σπουδών, 

τ. ι σ. 213-235.) 

Αοvκάτοv Δ. Σ. ΤΟ λαογραφικΟ στοιχε'ϊο στΟ fΞργο τοϋ Παπαδιαμάντη. (Νέα Έ· 

στία, τ. 30, Χριστ, 19Η, σ. 60-63.) 

Μαζαράκη ΑlνιUνος Κ. Άπομνημονεύματα πολέμου 1912-1913. 'Α'θ-i'jναι 1941· 
Σελ. •40. 

Μα.λα.κάση Μ. 'Α να μ νήσεις clπO τό ,;αλαιότερο Παρίσι-Μοreas. (Νέα 'Εστία, τ. 

29, σ. ~94-295.) 

Μι:ι.νίκη Α. Ν, Κατάπλους δ.μερικαηκfις μοίρας εiς Ναύπλιον τι\ 1825. (Νέα 'Ε~ 
στία, τ. 29, σ. 341-343.) 

Μαυρομιχάλη Σ. Δ. 'Η dπελευ{}έρωaις της 'Αλεξανδρουπόλεως. (Θρακικά, τ. 16, 
366-371.) 

Μαυρομμάτη Κ. ~και στ1)ν Πόλη σιμιτζ1ϊς~. {Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 425.) 
ΜεJ.ανοφρύδQυ Π. Παιyνίδια Χαλδίας. (Άρχείον Πό,•του, τ. 11, σ. 97-107.) 
Μητσοπούλοv Π. 'Η νομικ1Ί καΙ. έκκλησιαστικ1Ί μορφη τοϋ γάμου. Ά-δΊ"jναι 1941. 

Σελ. 84. 
Μιχαλοπούλου Φάνη. Μοσχόπολις, αί '\'έαι 'Α{Η1'\'αι της τουρκοκρατίας (1500-

1769) : Ή 't,\)ρυσις της πόλεως-Πνευματικ1Ί κίνησις--Ή οtκο~ 
δομικη καi 1) τέχ'\'η της Μοσχοπόλεως-ΤΙ έγκατάλειψη της 
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πόλεως. (Νέα Έστία, τ. 28, Χρισt. 1940, σ. 11-23· τ. 29, σ. 
105-112.) 

ΜιχαJ.οπούλοv Φάνη. Χιμάρα, κοιτίδα τοϋ Q.,•ατολικοϋ dρματολισμοϋ (1400-1821). 
(Αύτόil,, 176-179.) 

Μουτζούρη Ι. Ή Λώβη καL τΟ Λωβοχώρι ΠλωμαρLου.('Ο Ποιμήν, Ετ. Θ' σ. 84-
88, 103-108.) ' 

ΜπαJ.άνου Δ. :S, Ή ,σύγχρΟ'\'0ς κοινωνία και τΟ χριστιανικQ,. ΚiJQυγμα. (Νέα "Ε
στια, τ. 28, Χριστ. 194:0, σελ. 36-40.) 

'Η παλαιfι δια-&ήκη περL πολέμου. (Αύτό-&ι, τ. 29, σ. 371-373.) 
,1fπελλαρίί Ν. ΤΟ Έλύμνιον (Ε1ιβοiας). 'Α{}-fιναι 1941. Σελ. 230. 

Μπενάκη Άλεξ. Td. 75 χρόνια της «Πάπισσας 'Ιωάννας». "Ε,•α &.,•έκδοτο γράμμα 
τού Ροί:δη. (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ. 832-833.) 

Μπίρη Κ. Η. Ό Κλέντσε στό.ς Ά-&ήνας. (Νέα 'Εστία, τ, 28, Χριστ, 1940, ~~. 
48-55.) 

Ξύδη Θ. ΟlισιαστικΟ καl έπί-&ετο. (Νέα Έστία, τ. 29, σ. 513-514.) 

Όρλιiνδου Α. Κ. ΊΌ παραλαύριον της Παναγίας. ('Αρχε'ϊον τών Βυζα'\'tι'\•ών μνη
μείων της Έλλι:iδος, τ. 5, σ. 107-118.) 

> 

" 

Γλυπτι:'ι τοϋ μουσείου Θηβ&η•. (Αlιτό-θι, σ. 119-1-:13.) 
Ή άy, Φωτειν1Ί τώ'\' Θηβω, .. (ΑUτό{}ι, σ. 144-147.) 
Δύο βuζαντι'\'αi έκκλησίω παρ&. τΟ Κακοσδ.λεσι. (Αlιτό-δ-ι, σ. 
:48-152.) 
Ή μητρόπολις τών Σερρών, (Αύτό-θι, σ. 153-166.) 
:Σταχυολογi1ματα έκ μονών της Πίνδου. (Αlιτόftι, σ.167~197.) 
Ά{}-ηναϊκΟν ιlρχοντόσπιτο έπt Τουρκοκρατίας. (Α1ιτό1}ι, σ. 
198-205.) 

Έργασίαι Q.,·αστηλώσεως μεσαιωνικών μνημείω'\'. (Αύτό-&ι, σ. 
20"-213.) 

Παπαδάκη- Κασαιέρη Ele. Τραγούδια καL αινίγματα Πλάκας 'Αποκορώνου. ('Ε· 
πετηρiς Έταιρείας ΚρητικUη• Σπουδώ'\• 1 τ. 4, σ. 206-212.) 

Παπaδοπού}.ου Α. Α. 'Επιρρήματα εiς - α. (Λε'ςικογραφικΟν Δελτίον, τ. 2, σ. 
3-Η.) 

Παπαδοπούλοv Άντ. Ή ποντιακ1Ί λύρα. (Ή Συζήτησις, Φεβρ. 1941, σ. 36.) 
Ιlαπaδοπούλοv Δ. (.Σταυριώτου). Ποικίλα Q,σματα τοϋ χωρίου Σταυρί:ν, ι'Αρ· 

zε'io'\' Πόντου, τ. 11, σ. 25~60.) 

Π{j,παδοπούλοv Χevσοστ. t Πότε έγεν'\'{]'θ·η ό Χριστός ; ('Εκκλησία, τ. 19 σ. 
194-198.) ' 

'Ερμηνεία εις τΊlν καftολικΊΊν έπιστολΊ\ν 'Ιακώβου. ('0 Ποιμήν, 
τ. 9, σ, 6-11, 61-66, 91-94, 114-121.) 
Πρώτη περίοδος εLκογομαχίας. ('Αγία Σιών, τ. 4, σ. 2-5.) 
·ο &yιος Γεράσιμος «ό ''έος» δ.σκητΊlς Κεφαλληνίας 1509- 15 
Αύγούστου 1579. (Θεολογία, τ, 18, σ. 5-27.) 

Παπaτζώνη Τ . • ~· Τιi σκιαttίτικά μου. (Νέα 'Εστία, τ. οΟ, Χριστ. 1941, σ. 82-84,) 
Παeάσχου Κλ. Α'\'-&ρωπος τοϋ καιροϋ μας ('Ίων Δραγούμης). (Νέα "Εστία, τ· 

29, σ. 238- 242.) 
Πετράκη Β. • Σaeaντij Μ. Περιyραφ1) ηϊς 'Αδρια'\'ουπόλεως άπΟ τ0γ 'Εβλιγιii Τσε

λεμπfιν. (Θρακικά, τ. 15, σ, 5-54.) 
Πολίτου Α. Γράμματα τοϋ Σολωμού καl τfις μητ:έρας του. (Νέα 'Εστία, τ. 29, 

0
, 

4<0-444, 500-504· τ. 30, σ. 544-546, 614-619.) 
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Ποταμιά'VΟV Γερ. Παλαιογραφικά. ('Εκκλησία, τ. 19, σ. 29-30.) 

Πeεβελάκη Μ. Γ. Στεφάνου Ξαν{]ουδίδου Ε,τιστολαΊ ciνέκδοτοι περl του τάφου 
Γεωργίου Χορτcί.τ'ςη παρα τ1Ί'ν μον1\ν τ&ν 'Ασωμάτων. (Έπετη~ 
ρiς "Εταιρείας Κρητικίδν ΣπουδcΟν, τ. 4, σ. 88-95.) 

Πρεβελάκη Π. 'Ο Γκρέκο στ11 Ι>ώμη. 'Α{}Ίjναι 1941. Σελ. 176+72 είκόνες. 
» » Περt Θεοτωωπούλου. (Νέα 'Εστία, τ. 30, σ. 694-703.) 

Poδii Μιχ. Μεσολόγγι-1820. (?\έα 'Εστία, τ, 30, σ. 537-540.) 

Ρούσσου Βaσ. "Ηρωες του χριστιανισμού, Βίοι άγίων δυτικf]ς καi. δ;νατολικης έκ
κλησίας, Φεβραυάριος. • Α {}f]γαι 1941. Σελ. 222. 
"Ηρωες του χριστιανισμου, Βίοι άγίων δυτικf]ς καt 6;νατολικfjς 
Εκκλησίας, Μάcιτως. Ά{}i]ναι 1941, Σελ. :l32. 

Ρωμαίου Κ. Περt τοϋ Ονόματος της πόλεως «Χανιά», ιΆ-θψ•ά 51 {1941\, 95-124.) 
ΤΟ γλωσσιΥ.Ο tδίωμα της νήσου Σκιά1tου καt οί διάλογοι τοϋ 
Παπαδιαμάντη. {Νέα 'J:!;στία, τ. 30, Χριστ. 1941, σ. 64-70.) 

Σaκελae.ίου Χ. 60 έλλη'\•ικοί χοροl. 'Α-θijναι 1941. 

> 

ΣαμοlJ.e.άκη Α. Θ. Χριστιανικ1Ί ε~τιγραφ1Ί έ·ν Α'Lνφ. (Θρακικύ., τ. 15, σ. 148-150.) 
:ι- "Αγνωσtοι σελίδες έκτης συγχρό·νου ίστοQίας της πόλεως Α'ί

νου. (ΑUτό-θι, σ. 151-152.) 
Δωρό{}-εος δ ΙlρrΟϊος μητροπολίτ,ης Άδρια'\'Ουπόλεως (1813-

1821) και Ίl πνευματικΊΊ κί'\•ησις α1ιτf]ς, {Α1ιτό1tι, σ, 153-162.) 
:. Νικόλαος Β. Φαρδ{Jς (ό :tαμό{Ι·ραξ). (Αύτό{}ι, τ.16, σ. 414-417.)_ 

Σyοve.ίτσα ,Αyησιλ. "Ενα προΛ σΕ μtά στρούγκα στό ΒασαρΟ:. (Σπαρτιατικό. Χρο
νικά, τ. 4, σ, 30-31, τ. 5, σ. 48. 49.) 

.Σήφακα Γ. Α. Σελίδες εκ της Κρητικ"i'jς ίστορίας. (Έπετηρlς 'Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδων, τ. 4, σ. 176-195.) 

Σιδέe.η Γιά-v'Vη. 'Ο Σαίξπηρ στ1Ίν 'Ελλάδα. (Νέα 'Εστία, τ. 29, σ. 46-59, 98-lOQ, 

195-197.) 
Σικελια'Vοii Λ. "Ιων Δραγούμης. (Νέα •_Εστία, τ, 29, 214-220.) 
.Ζκίπη Σ. 'Απ6 τα «Νέα Κάλβεια μέτρα .. [στόν Παπαδιαμάντη]. ιΝέα Έστια, τ. 

30, Χριστ. 1941, σ. i8.) 
Σουμελίδου Γ. Εiιγε·~·ίου Βούλγαρι : Σχεδίασμα περΊ Ζιχών καl Τζέχων. (Άρχεϊον 

Πόντου, τ. 11, σ. 3--2·1.) 
2ovei] Γ. Τό. ίίπα'\•τα, τόμ. α', βκδ. δ'. Εiσαγωγ1Ί- σημειώσεις Ι. Ζερβου. Ά-fiij· 

ναι, 1941. Σελ. 320. 
Στaμ.ίeη Γ . .Μητροπολ"ϊται Λακεδαιμο'\ιίας κατCι. τι~ βτη 1674-1720, (Σπαρτιατικιl 

Χρο'\•ικά, τ. 5, σ. 43-4:5.) 
Σταμούλη Α. Α. Οί 'ΕΒι..ια"ϊοι της 'Αδρια'\•ουπόλεως. (Θρακικά, τ. 15, σ. 163-177.) 

Ταζείδια εiς τ1Ίν Θράκην, (Α1ιτό-θι, τ. 16, σ. 65-82.) 
Τοπωνύμια Επαρχίας Σηλυβρίας. (ΑUτό-&ι, σ. 306-310.) 

2ταμούλη. Σαρα-vτη ,Ελπ. 'ΑπΟ τα παραμύ<&ια της Θράκης. {Θρακικά, τ. 15, Ο• 
332-3ο5· τ. 16, σ. 89-1!JO.} 

2τεφα'Vίδοv Β. Κ. 'Ιστορικαl. διορ{}ώσεις εiς τΟ πρώτΟ'\' βιβλίο'\' τf]ς έκκλησιαστι
κf]ς ίστορίας του Σωκράτους. (Θεολογία, τ. 18, σ. 59-75.) 

2vλλόyοv «Βιτζέ-vτζος Κορ-vάρος». Αtνίγματα f.κ Σητείας. (Έπετηρίς Έταιρεfας 
Κρητικών Σnουδώ'\•, τ. 4, σ. :>.36-24.0.) 

2ωτηρίοv Γ. Α. 'Η πρό-δ'εσις καL τΟ διακονικΟν έν "tfj άρχαίq. έκκλησίq.. (Θεολο· 
γία, τ. 18, σ. 76-100.) 
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Ταρσούλη Ά#η'Vfiς. 'Ελληνικές φορεσιές. Ά-&η·ναι 194.1 [65 εγχρωμοι πίνακες έ'\•· 

δυμασιcϊη• 'Α ττικης, Ρούμελης, Εύβοία;, Θεσσαλίας, Ήπείρου, 

Μακεδονίας καt Θράκης.] 

Τερζάκη Α. Π. Σ. Δέλτα. (Νέα Έστία, τ. 29,σ. 421-422.) 

Ταρτζά'VΟ'V Άχιλλ. Γεώργιος Ν. Χατζιδάκης. (Νέα' Εστία, τ. ΗΟ, σ. 524-529.) 
Τζιάτζιοv Ε. Στ. 'Ανέκδοτη έπιστολ1Ί τoii Άδαμ. Κοραη. (Νέα Έστία, τ. 29, σ. 

75.) 
"Η «άνέκδατψ έπιστολ1Ί τοϋ 'Αδαμ. Κοραη. ( Α1ιτόftίJ σ. 308-309.) 

Τούμπα Ήσαtα. Ή καϋπις τώ'\' '\•εκρών. (Έφημ. Κα-&ολικfι, ετ. 14, ιiρ. φ. 490, σ. 

3 καi. 4.) 
Τρεμπέλα Π. Ν. Ή άκολου-&ία τών μν1]στρων καl τοϋ γάμου. (Θεολογία, τ, 18, 

σ. 101-196.} 
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Φίλοι έταίροι1 

Και κατc'ι. τΟ 19-±1 Επέπρωτο βαρiηι να πληρόJση τΟν φόρον της είς 
τΟν Χάρωνα 11 1)μετέρα ~Εταιρεία· έκλεκτοi. καi. &γαπητοi. έταίρ,οι fιμών, 
τΟν μάταιον έγκα-ι:αλιπόντες κόσμον, &πήλ-&ον πρΟς τiιν αiωνιοτηtα είς 
πέν{}ος βαρiJ βυ{}ίσαντες 1]μiiς. 

'Εν πρώτοις ε'ίχομεν τΟ &tύχημα να χάσωμεν τΟν έπί η μ ον 1)μών έταί
ρον καi. τέως κα-&ηγηη\ν του έν Leiden της ~Ολλανδίας Πανεπισ~ημίου 
Dir ΧριστιανΟν Hesseling, Cίνδρα καταναλόJσαντα δ/ων τΟν βίον του
και ό ΑεΟς Επέτρεψεν, ϊνα ζ{ιση ύπΕρ τα δγδοΊ~]ΚΟVtα Ετη-εlς η1ν Ερευ: 
vαν tοϋ &ρχαίου, &λλii κυρίως τού μεσαιωνικοli καi. νεοελληνικου πολι
τισμοii. Βα%11ς γνc{)στης τf]ς κλασσικής δ;ρχαιόtητος, μΕ ηlν διακρίνουσαν 
αύτΟν δξύτητα -rf}ς παρατηρΊ~jσεως, καηόρ{Jωσε νιi διελευκάνη πολλιi ση~ 

' ' ' ~ξ 
μεία τοίι μεσαιωνιΎ,01J 1Ίμών βίου καl πολιτισμού, και _να Π~Οσφερη_ α cι-
ολογωτάτην συμβο/3Jν εLς ηlν Ερευναν τfις οΕλληνικης γλωσσης, της ο
ποίας παρηκολούtJει τιiς φάσεις κατα τους 'μεσαιωνικοiις χαl τους μεtιi 
ηlν &λωσιν χρόνους μετ' Lδιαιτέρας U.γάπης\ Ενδιατρίβων περι επιστημο
νικιi ζητ·ιlματα εlς ηlν ΝεοελληνικΊ\ν γλ(J)σσαν αναφερόμενα. 

τα εργα τού μεταστάντος, δεικνύοντα ·οlν ευρύτητα τών γνώ
σεων αυτού καΙ. τΟ πολλαπλοίιν Ενδιαφέρον του, εlναι πολυάρι-&μα. 
'Εκ τούτων τCις 1Ίμετέρας σπουδlις :Ξ:νδιαφέρουσι γλωσσικα!. μελέται 
tου οίαι αt: 1) Essai historique sur l'infinitif gι-ec, 2) Personal
pro~ιomen der ersten und z\Yeiten Person iιn Mitte1gι·iecbis~h~n, 
3) Qae1ques observations sur ]'empJoi et Ί'lιistoire d~ pa.rtιcιpe 
Grec, 4) Zu den gerωanisc1ιen E1enιenten des Ν engrιechιschen, 
5) Les nιots m::ιritiιnes enιpruntes par 1e grec aux 1anges Roιnanes, 
ώ,... χα!. αt &ναφερόμεναι εlς ηlν ΒυζανηνΊ'Jν φιλολογίαν, τfιν Λαο
γ;αφίαν κα!. tΟν ΒυζαντινΟν πολιτισμόν, Εν αΙς μνημονευτέαι αί έξης: 
1) Charos, ein Beitι·ag zur Kenntnis des neugτiechischen Vo1ksg1au
bens 2) Συλλογ1l cΕλληνικcίη' παροιμtcj)ν 1CJπ0 I.-eveno VVarner, μελέτη 
Εκδο~είσα Εν τΟ) Β'. τόμψ τών παροιμιών τού &οιδίμου Νικολάου Πολί
του, 3) Essai sur Ja civilisation Byzantine, εργον μεταφρασiΗν κα!. εLς 
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ηΊν eΕλληνικfιν εν τU σειρ(f τοϋ ~υλλόγου των ι:l)φελίμων βιβλ(ων, 4) 
Poemes Prodι·oιniques en Grec vulg-aiι·e, Εν συνεργασίg μετCι τού Hu~ 
bert Pernot, Εργον εν Q) εχουσι ληψ&fj ύπ~ Όψιν τα δίάφορα μέχρι τfις 

τfις Εκδόσεά>ς του γνωστα χειρόγραφα τα περιέχοiττα Ιlροδρόμεια ΠΟt1]
ματα, 5) Le Ronιan de Dig-enis Akritas d·apres le nιanuscrit de Ma

drid Εκδιδομένον εν τψ Γ'. τόμ(_ρ τοϋ Ί)μετέρου περιοδικου Λαογραφίας, 
6) Le Roιnan de PlΊΊorios et PJatzia Ph1ore, 7) UAchiJ!eide byzanti
ne, 8) Le p1 us ancienne Γedaction du poen1e epique sur Digenis A
kritas, 9) Le Charon b:γzantίn, 10) "Ερωτοπαίγνια, έν συνεργασίq, πά

λιν μετU του Καi.tηγητου Hubert Pernot, ll) Euripides Alcestis en de 
VoJkspoezie, 12) Ka1Jikantzari, 13) Hip(p)okras καi τέλος Histoire de 
1a 1itteι·ature Grecque ιnoderne, ϊνα ελάχιστα τών εργων του μετα

στάντος &ναφέρωμεν. 

ΔιU του iJανιiτου του καi1ηγητοίi Hcsse1ing 1Ί ~Ολλανδία εχασεν ενα 

των ε,κίιεκτοτέρων ερευνητών της, 1) Ι3υζο;ντινολογία καΙ. αt νεοελληνικαι 

σποδαl ι-Ον βαi1Vν Ερευνηηlν των, 1) ~Ελλ(lς τΟν .-&ερμΟν φιλέλληνα καl 1) 

κοινωνία κα1't' δλου τΟν U:ν{}ρωπον. 

'Κ&ρην1]σαμεν Ε.π' 'ίσης, φίλοι έταίροι, τΊ'ιν &πώλειαν παλαιού καi 

ΕκλεκτηίJ έταίρου ΊΊμών, του Άλεξ(ί.νδρου ΠαχνοU. ~u μεταστάς, πτυχιοϋ_ 

χ ο ς τfjς Θεολογίας, Ενωρlς προσειλχ:ύσ1'tη 1Jπ0 τfjς πολι τικfις ΠαρcL ταυ

τα, Εν μέσq;ι τ<'ϊ)ν πολι τικ(δν του dσχολι6Jν, δΕν Ελησμόνησε τΟν Επιστ-{ι

μονα 0)ς δεικνύουσιν aL έξης μελέται του δημοσιευ-&είσαι Εν τοίς Χια

κοίς Χρονικοί ς 1) Χιaκα σημειώματα, 2) ΤΟ ΧιακΔν iΞ.μπορικΟν ναυτικόν 

κα!. 3) Μελέτισς δ IΊηγιiς καL ot εν Χίq;ι 'Ιησοι;ίται. ΟUδ' ύπήρξε μικρό

τερον τΟ ενδιαφέυον του ,ιSπΕρ τύJν Ηυζανtινfίη' σπουδci)ν καl ύπΕρ τής 

προόδου τfjς f}μετέρας <Εταιρείας, τfΊς όποίας μετ' Ιδιαιτέρου ζ1]λου πα

ρηκολού-&ει τ<lς Εργασίας 

Ή:Ις τΟν τάφον Ίlχολού-&ησε τΟν ΠαχνΟν καl ετερος συμπολί.της του 

καl πολύτιμον τfις 'Εταιρείας 1)μών μέλος, ό Δημ·ι'ιτριος Πετροκόκκινος. 

co μεταστάς, περi τΟν κερδ(j)ον κατ' &ρχcl.ς ιiσχολη-&εlς 'ΕρμfΊν, μετα η)ν 

Εκ του Εμπορίου &πομάκρυνσίν το:υ, συντόνως Επεδόi1η εlς ~πιστημοvι

κUς ερει'Ινας dσχολη{}εlς lδιαιτέρω~ περ!. tστορικUς μελέτιλς καl μάλιστα 

μΕ τ'Ι~]\' Χίον σχετιζομέyας. 'Εκ τών μελεη'Ον ίου μνημονευτέαι α'L έξ1)ς: 

1) Χϊος διπλωμάτης κατα τΟν ΙΣΊ". αlcίJνα, 2) ΤρεΙ::; γενεαl Χίων εlς τΟ 

~ ΑμερικανικΟν πολεμικUν Ι1 αuτικόν, 3) οι ξένοι περl Χίου, 4) τα παλαιU. 

δ.ρzονηχlι γένη τfjς Χίου κα!. 2) Κα.-&ολικοt εν Χίφ. 

Ό cΊοίRιμος ι);γfιρ κατέγινε και μΕ τΊΊν οiκοσημολογίαν γενόμενος 

μετ;' ϋ.λλωv όμο'ίδετατών του, τc'Ον μακαριτ(ί>ν Γεωργίου Τιπάλδου καl. 

Ραγκαβή συντάκτ;ης εΙδικού λεξικοU τών Εραλδικών δρων, 

Μεγάλη ύπf]ρξεν 11 λύπη 1)μών Επl τψ {}ανάτq;ι τών δύο &δελφών 
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'Αλεξάνδρας Χωρέμη καi Πηνελόπης ιλ.έλτα, αϊτινες &μέρωτον nΊv fι11ι

κi]ν καt ύλικ!'jv ωJτών ύποσίl)ριξι ν παρείχον εLς ηlν 1)μετέραν cΕταιρε(αν 

καi ιΙιv ή δευτέρα καt Εργα σχετικό. με τΟν ΒυζαντινΟν κόσμον Εγραψεν 

επιδιώκουσα ν' &ναπαραστ1lση μίαν περίοδον τής Βυζαντινής Lστορίας 

καi ίου Βυζαντινού βίου. 

Πι στΟν &.πΟ τfίς ίδρύσεως ηiς Έταιρείας μέλος καi πολυτίμοιις εlς 

αυηΊν προσενεγκΟν ύπηρεσίας διU. τ'Ο'U εlς αUτΟν μετ' &λλων μελών &.να

τι-&εμένου Ελέγχου t(tlν οικονομικών της, ό Γεώργιος :Σtυλιανόπουλλος, 

εξεμέτρησε το ζi\ν. 

Καl ό {}λιβερΟς κατάλογος συνεχίζεται. Tfjς συγγενείας ήμών άπε

σπάσΊ<Jησαν καl αλλα προσφιλfι Ίlμr'i:ιν μέλη, 'ΙΊ δικηγόρος Εϋχαρις Πετρί

δου, γυvη σεμν1Ί καl μετ' ιδιαιτέρου Ενδιαφέρον-ως παρακολου-&ουσα η)ν 

έξέλιξιν :ιtαρ' Ίlμίν τiδν Βυζαντινών Σ:ιτουδών όJς καl οι &.:ιτΟ τfjς ίδρύσεως 

τfις <Εταιρείας &μέριστον t'I~Jν Λ&ικ1lν των ύποσηiριξιν εLς αύτi}ν παρα

σχόντες άοίδιμοι Παναγιώτης Δρίτσας, "Εσλιν Καλλίστη καi 'Ανδρέας 

Λεούσης. 

Ευγνώμονες πρΟς πάντας τοVς &.πελ-&όντας έταίρου; δια τUς πρΟς 

tΊ)ν "Εταιρείαν ήμόJν παρασχε-&είσας Uπηρεσίας των, &γ1lρω -&α διατηρή

σωμεν ηlν μν·ήμην αUτών. 

Εϊ.ς &.ντιστά-&μισμα τών &πωλειιΟν αUτίδν Ενεγράφησαν κατιl τΟ 

διαρρεύσαν Ετος τέσσαρα τακτικα μέλη καl Sν αντεπιστέλλον. 

Παρc'ι τιiς δυσχερείς οϊκονομικ&.ς περιστάσεις, ύφ' ϋ.ς εύρέ-&η τΟ 

κράτος ΊΊμcΟν, τΟ Δ. Συμβηύλιον δκρινεν δτι δπρεπε να Εξακαλου-&Ί(Jση ή 

δκδοσις τής 'Επεtηρίδος, 8 ΙΖΌ τόμος της όποίας Ελπίζομεν δτι δΕν -&α 

βραδύvη να tε-&ti εϊς κυκλοφορίαν. 

•η ~Εταιρεία λαμβάνουσα iJπ' ()ψιν tU.ς περιστάσεις, οϋτε διαλέξεις 

οϋτε έκδρομας Εκαμε δι(Χ τΟν α1Jτ0ν δΕ λόγον δΕν Ετέλεσε καi τΟ Ετ{J

σιον επι τiϊ άλώσει μνημόσυνον. 

"Η &νταλλαγ1l τοίi ημετέρου περιοδικού μΕ τΟ: ξένα όμοειδfι, Ενεκα 

του πολέμου, δυστυχώς, διεκόπη, &σ-ιlμαντος δ' iJπfιρξε καL 1Ί εLς τΊiν 

iΊμετέραν βιβλιοifΊ'jκην προσφοριl βιβλίων, Ή Μυστακίδειος δμο>ς βιβλιο

-&Ί)κη §λειτούργησε Κανονικι';')ς, πολλών λογίων χρησιμοποιησάντων τα 

;ιτ;ολιJτιμα βιβλία. α1Jτfις. 

Αί Εκ τfjς πωλ1Ίσεως τοϋ ΙΣΤΌ τόμου της 'ί::πετηρίδος εϊσπράξεις, 

&σ-&εν1lσαντος τοϋ κανονικοϋ τfις .. Εταιρείας ι::Lcπράκτορος, δΕν Ενηργ1l· 

-&ησαν με{}' ής ιΊ.λλοτε ταχύτητος καl εlς 11ν Γlλλοτε κλίμακα, πολλΟ)ν Εκ 

tών έταίρων παρακαλεσάντων, διlι τΟ δυσχερΕς ·ι:ών περιστάσεων, ν' &να

βληι'tfί 1Ί διCι τΟ 19±1 ε'ίσπραξις τc'Ov συνδρομrtη• των. Παρ~ Ολα ταύτα, 

ι'Ος Εκ τfις ανακοινώσεως τοϋ κ. ταμ[ου -&α φαν], αί ε!.σπράξεις έκ συν-
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δρομών και πωλγ1σεως τόμων δΕν {,στέρησαν κατΟ; πολU τών τών προη
γουμένων Εtών. 

Άφ' έtέρου και αί ΕτΊlσιοι πρΟς η~ιν Έταιρείαν ΕπιχορηγΊlσεις 11 διε
~<.όπησαν .Jl δ.νεβλΊl-&ησαν. Οϋτω τΟ "Υπουργεϊον τfις Παιδείας δΕν μάς 
Εδωκε τ1lν Εκ δέκα χιλιcί.δων δραχμών Ετησίαν έπιχορΊΊγησίν του δια τΟ 
1940-1941, συγκατατε-&έν, κατόπιν ΕνεργειcίJν, να ηlν Επαναλάβη δια 
τΟ 1941-1942. "Η 'Ε&νικ1Ί Τράπεζα τfις ~Ελλάδος διέκοψεν επ~ 'ίσης 

η)ν Εκ πέντε χιλιriδων δραχμών Ετησίαν συμβολ1'jν της ώς καΙ. 1l Τράπε
ζα τfις Έλλάδος η)ν Εκ δεκαπένtε χιλιάδων. co Δfίμος μόνον Πειραιώς 

κατα τΟ διαρρεί.iσαν δτος προσέφερεν ·UπΕρ τοί) σκοποίi τfίς tΕταιρείας, 

•t:,άρις εiς τΟ Ενδιαφέρον τοίi τέως Δημάρχου καl μέλους τfίς "Εταιρείας η
μών κ. ΜιχαΊ)λ 1\'Ιανούσκου, δραχμΟ;ς εικοσιπέντε χιλιάδας, δι, δ καl Εκη

ρύχ-&η ό Δήμος Πειραι(δς μέγας τfίς <Εταιρείας Ευεργέτης. 

Ώς Εννοοϊiν ot κύρωι έταίροι, τα οί.κονομικrf. τf]ς "Εtαιρείας Επηρεά

σitησαν κατ α τΟ J 941, τΟ Δ. Συμβούλιον δμως δεν &.πο-&αρρύνεται· εχει 

σtερρΟ;ν dπόφασιv να Εντείνη τUς προσπα{}εία.ς του δι&. η)ν οικονομικ1)ν 

της "Εταιι}είας Ενίσχυσιν καl εl\'αι πΈπεισμένον δ τι -&α f.πέλ-&υ βελτίωσις. 

τα βιβλία τfίς "Εταιρείας, δJς διαπισtοϊ 1<1 δκϋεσις τής Εξελεγκτικης 
~Επιτροπfjς Ετηρ1l-θ·ησαν Εν πληρεστάτη τάζει, χάρις εtς τfιν Εyνωσμένην 

φροντίδα του τηροϋντος α υ τα κ. Θ. Γαλriνη. 

Κατ' αύτάι κατιl τΟ λήξαν Ε: τος 19-!1 αL συνολικαL ταμειακαt ε'Lσπρά
ξεις &νήλ-θ-ον εΊς δραχμUς 148.905 συμπεριλαμβανομένου καi τοϋ Εκ 
δραχμών 8.200 υπολοίπου προηγουμένη; χρΙ\σεως του 1940. ΑΙ πληρωμαl 
εν γένει συνεποσώ{}ησαν εϊς δρ. 126.105· &.φέ-&η οϋτω ύπόλοιπον ταμείου 
•tς νέον Ι:τος δραχ. 22,800. 

το σύνολον ρευσtών δια{tεσίμων τf]ς CΕταιρείας συνεποσώ-&η κατα 
τ1)ν 31 Δεκεμβρίου 1941 ε[ς δραχ. 18l1,7!Jβ συμπεριλαμβανομένων καi 

τcίJν παρ(J. τίl 'Κι'1νικfί Τραπέζη τfίς cΕλλάδος κατατει'tειμένων. <Ο Εκδο

{}εlς γενικ.Ος LσοJ..ογισμΟς παρέχει τ1)ν πλ1]ρη εlκόνα ηiς οLκονομικΊiς κα

ταστιίσεως tΎίς "Εταιρείας Ί'ιμών κατ α τΟ κλείσιμον της 31 Δεκεμβρ\ ου 

1941. 

ΤοσαUτα, φίλοι έταϊροι, τ(Ί. ύπΟ τuϋ Δ. Συμβουλίου τf]; Έταιρεία.ς 
κατα τΟ 1941 πεπραγμένα. 

Ό Πρόεδρος ·ο ΓραμματεVς 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΊΉΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΣ 
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i Μετρητό. ύ:πόλοιπογ κατό. τ1lν 31]12]1941 

ΈiJ.ηκiι Τeάπεζα τijς '.b'λλάδος. 

Λ]σμΟς Κατα'θέσεω'\' εlς Οψι·ν 

"Υπόλοιπον κατό. την 31]12]1941 

ι Χeεώγρσ.φα. 
Τά φυλασσόμεγα παρiι. τfι Έit'\•, Τραπέζυ 

•Επετηρίδες. 

τfJς Έλλάδος 

'Αζία δια'Ι'tεσίμων σωμάτων 'Επετηρίδων κλπ.·Εταιρείας 

Βuζαηιγώγ Σπουδών . 

Λευκώματα. 

'Αξία Λευκωμάτων της 'Εταιρείας 

ι. Σήματα 'Εταιeείας. 
'Α'ξία δια{)-εσίμοη' Σημάτων (κο'Vκάρδες) 

i,l "Εcαπλα Γeαφεiου , 

Βιβλιο#ήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα 

! 'Υλικιi Διάφοeα. 
(Ο'\•ομαστικ1) ά'ξία) 

I Τσιγκογραφiιμαcα (Cliches), πλάκες κλπ. 

22.800.-

157 936.-

1.~30.-

oSO.OOO.-

29.920.-

350.-

5.000. 

50.61;0.-

14.000.-

661.436 

ΕΞΟΔΑ (ΔοU·ναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

I Γενικd lξοδα διαχειρίσεως 
Διάφορα Εξοδα κα-11-' δ/ων τό Ετος 1941 

ΠρομήiJ.ειαι : ΠοσCι πληρω-&έηα δι 'ε'ίσπρακτρα συνδρομclι·ν κλπ. 

Άποσβέσεις: Μερικ1l &πόσβεσις fπl &'ξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 

Μερικ1l &πόσβεσις fπl &ξίας Τόμων 'Επετηιιίδωγ 

συ'\'υπολογιζομένης καi της ό.ξLας τώ·ν δωρηί.Ιέν

των εtς διαφόρους . 
Μερικ1l &πόσβεσις Βιβλιο{Ι·ή;.·.ης 

·Υπόλοιπον Λ]σμοϋ Κέρδη καL Ζημίαι είς Νέογ 

33.852.~ 

5.54.4.GU 

f1.480.50 

35.000,
ϋΟΟ.-

161.136.-

241.913.-

'i 
1 

I 

I 

I 

τιΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΡΙΟΥ 1941 MEXPI 3.! ΔΕΚΕΜΒΡ!ΟΥ 1941 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ I ΔΡΑ~~ 
Κεφάλαιογ. 

το Οϊ,Ί]!Ιατισfl·ε•ν κt.φάλαιΟ'\' ως oi προηγούμε\•οι Ίσολο· 
υοο.οοο.-

γισμοt 

Κέρδη κι:ι.l. Ζημίαι. 

Ύ πόλοιπον ό.φιέμε'\'0'\' εtς '\•έον 
161.436.-

66J .436.-

''ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ZHMIAI, Ε ΣΟ ΔΑ (Ααβεiν) 

Εf.σπρά'ξεις έκ Συνδρομώ'\• - I 21.510,-

" " Δω εδ)'\' -ρ 

Τόκοι έκ κατα{Ι·έσεπν κλπ. 

Λιαφοραl εκ πωλήσεων τόμων 'Επετηρίδων κλπ. 
'Υπόλοιπον προηγουμέ'\•ης χρ11σειι1ς 1939 

55.975. 1 

2.252.-ι 
20.095.-i 

142.081.--

·ο Ταμίι1ς 

ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠ!ΚΗΣ 

JΞ..Πf.ΤΗΡΙΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΒVΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ί:>:-ι;ο~ ΙΖ' 

241.:113.-1 

Ό έπl του Λογιστικου 

Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚτΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΊΆΙΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κύριοι eΕταίροι, 

Εtς έκ.τέλεσιν τής άνατε-&εCσης 1lμίν έντολfις Εχομεν τiιν τιμl)ν να 
γνωρίσωμεν -δμίν, δτι προέβημεν εiς τΟν Ελεγχον τfις διαχειριστιχής χρΊl
σεως τοϋ Ετους 1941 τfjς ήμετέρας eΕtαιρείας. 'Ελάβομεν παρα tώΥ &ρ
μοδ(ων Πdσαν ζητη{}είσαν πληροψορίαν Καi διασάψησιν Καl ετέΊ}ησαν• 
είς nlv διά&εσίν μαι; δπαντα τα λογιστικό: βιβλ(α τfίς (Εταιρείας καL λοι
πα δικαιολογητικα Sγγραφα, ητοι ταμειακιL Εντάλματα είσπρciξεων καt 
πληρωμών, &ποδείξεις κλπ., διεπιστώ-&η δΕ η &κριβΎις τ·1lρησις τών λογι
στικών βιβλ(ων, ή Πιστi} έγγραφΊ~\ τών τε εισπράξεων καl πληρωμά'JV Κα_
{}cΟς καί. τΟ liyκυρov τών σχετικών δικαιολογητικών δι' όλόκληρον ηlν 
διαχείρισιν τού ~τους 1941. 

Κατόπιν δλων τών &νωτέρω ό συνταχ{]εlς γενικΟς ίσολογισμΟς τfις 
CΕταιρε(ας ήμών, ούτινος επισυνάπτομεν clντίγραφον, εl-\'αι f.ν d:πολιJτφ 
τάξει, δι' 8 καl προτείνομεν t1~jν f:γκρισιν αϋτου κ~ί εξαιτούμε{tα τijν 
α, ~α)) ' ' ') - ' ' ' ' " ' ' Ν' "" • ~.α γην μας, ως ε .εγκτων, απο πασης ευυυνης κατ α ομον. 

οι Ελ ε γ κταi 

Θ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
ΣΠ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

.....•... •·• .. · c~:; 
,,, 
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ΤΗΣ ΕΤΑ.ΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι. ·f· 
ΔΑΡΑΛΕΞΗ>: Χ, 

ΔΕΛΗΓ!ΑΝΝΗΣ Π. 

ΖΕΡΒΟΣ Ι. 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ t 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝ!ΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. ·r 
ΚΑΛΟΓΕΡΟIΙΟΥ ΛΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. Δ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ j· 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

ΛΛΜΠΙΚΗΣ Β. 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ Μ~:ΛΕτΙΟΣ t 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥ ΛΛΟΣ Κ. t 
ΣΆΡΟΓΛΟΥΣ Π. t 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΆΡΗ ΝΕΛΛΗ t 
τΙΠΑΛΔΟΣ Γ. Ε. t 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. t 

ΜΕΓ ΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤ ΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ !ΩΑΝΝΗΣ 
t ΑΛΙ<:ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ j-

0 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕ!ΡΑΙΩΣ 
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΛΑΜΠ!ΚΗ ΣΟΦ!Α 
ΛΑcΜΠ!ΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. j-
ΜΠ!<:ΝΑΚΗΣ ΆΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ·[ 
ΜΥΣΤΆΚΙΔΗΣ ΑΘ.~ΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΆΠ. ΤΗΣ ΕΛΔΑΔΟΣ 
ΠΆΓΓΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΆΝΕ!!. ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚτΙΒΆΝ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ t 
ΤΡΑΠΕΖΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ!ΚΗΣ ΠΑ!
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ t 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣ! ΠΑΝΕΠ!ΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚ!ΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΆΣΤΆΣ!ΟΣ 

ΆΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Β ΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ j· 
ΔΕΛΤΆ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΕΚΚΛΗ:SΙΑΣτΙΚΟΝ ΤΆΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡ!ΚΟΣ ΓΕΩΡΓ!ΟΣ 
Κ 'ΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝ!ΔΑΣ t 
ΚΑΣΔΆΓΛΗΣ ΆΛΕΞΑΝΔΡΟΣ t 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΣ ΦΆΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΛ ΟΛΓΆ 
ΛΑc·Ι-ΚΗ 'fΡΑΠΕΖΆ 

-( ΑΡΧ. ΛΙΑΝ ΑΣ ΖΑΧΆΡΙΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣ!ΟΣ t 
MILLER WILLIAM 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡ!ΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ Μ!ΛτΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣωΣ ΝΙΚΗΤΆΣ t 
ΣΙΔΕΡ!ΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ t 
ΤΡΑΠ~ΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡ!ΚΟΙΆΟΥ IΆΩΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΆΡΙΟΣ ΙΑΩΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΆΜΆΤΙΟΣ t 
ΕΥΓΕΝ!ΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΆΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΑΩΝΝΗΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΆΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

t Ο ΚΙτ!ΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ t 
ΚΥτΙΚΑΣ ΔΟΝΥΣΙΟΣ t 
ΝΙΚΟΛΑ·Ι· ΔΗ>: ΙΆΩΝΝΗΣ 
ΠΆΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

ΊΉΣ ΕΊΆΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

-;- ΑΘΗΝΩΧ ΜΔΛΕτΙΟΣ -;-

'Αντιπρόεδροι 

Ι Μ. ΔΑλ!ΒΔΡΓΗΣ ·r 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ 

Γεν. Γραμματεiις 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 

ΓΕQΡΓΙΟΣ τΙΠΑΛΔΟΣ 

Σύμβουλοι 

!Ω. ΖΕΡΒΟΣ 

ΣΠ. ΘΕΟΔΩ!'ΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙ Α ΚΑΛΛΙΓ Α t 
ΝΙΚ. Δ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ ΛΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ -;-

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

-;- ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ ·f· 
Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ j· 

ΓΕΩΡΓ!ΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΙΠΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

Κ. Δ ΥΟΒΟΥ~!QΤΗΣ 

'Α ·ντιπρόεδροι 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΠΑΝΑΓ. ΠΟΥΛΙ'ΓΣΑΣ 

Γεν. ΓραμματρΊJς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 

ΒΑΣ. ΛΑΜΠΙΚΗΣ 

"Εφορος τfjς Βιβλιοi}fικ-ης 

ΑΝΔΡ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΙΣ Γ. 

ΒΟΛΟΝΑΚΙΣ ΜΙΧ. 

ΔΡΑΓΟΥΜΙ!Σ ΦΙΛΙΠΓΙΟΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

Σύμβουλοι 

ΠΕΖΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΜΜ. 

ΠΕΡΔIΚΑ ΝΙΚΗ 

ΤΑΡΣΟΥΛΙ! ΑΘΗΝΑ 

ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥΣ-ΘΕΟΔΟ

ΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΠΊΜΑ 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣ~ΝΘΟΣ 
·[ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ λ!ΕΛΕτΙΟΣ t 

ALBERTONI ALDO ·r 
ANASTASSIEVIC' DRAG. 
BANESCU Ν. 

BENESEV IC' \V. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. t 
DRECCIA EV. 
BREHIER Ι. 
BROUVER PR\NC. DE SIMONE 
BURY J. Β. t 
BYRON R. 
CADAFALCH J. Ρ. 
COLLINET PAUL t 
DARCO Ε. t 
DA\VKINS R. Μ. 
DELEHAYE I!I!'OLL. 
DIEHL CHARLES 
DOLGER FR. 
EBERSOLT J. Τ 
ERHART ALBERT 
~ΈRRARI GIANN!NO 
GERI"AND Ε. ·1· 
GREGOIRE HENRI 
JERPHAN!ON GUIL. DE 

HEISENBERG Α. t 
HESSELlKG D. t 
IORGA Ν. ·r 
KURTZ ED. -;
LAlJRENT VIT. 
MARCHAI. Ι!ΕΝ. FREDERICK 
λ!ERCA'Γl SILVIO G!USEPPE 
MERTEN ERICH 
JI.IILLEI-t \VlLLIAΛI 

111ILLE'r G. 
MOR AVCSIC G. 
MURA'fl FR. t 
ΜΥΣΤΑΚ!ΔΗΣ Β. Λ. -;
i'/0.\IIJLES PIERRE DE 
PALM!ERI AUR. -,• 
!'AVOUNI PAOJ"O 
PERNOT Η. 

t ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ t 
RODD RENNELL 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. ·j· 
SCHI"UMBERGER G. ·r 
ΧΑ·Ι·ΛΕ Σ!<:ΛΑΣΙΕ 

SOKOLOIΨ IV. 
STRZYGO\\'SKI JOS, 
TλFRALI ΟΙΖ. i· 
OSPENSKIJ F. ·j· 



RESUME DU VOLUME 

C ο α c ο α l e s Ρ !ι ι! d ο n. «Aliιnents et boissons dοιιt se servaieιιt les 
Byzaιιtins». pp, 3-112. 

L'autenr base sur les reinseig·nements fournis par Ies 1)er d 
1" I' 1 es e 

eg ιse, es ouvrages des medecins byzantins, Ies livres agronomi· 
ques et .les g.l~ssain·s du moyen age, Jes ritue1s des couvents, Jes Ii
vres onι1Όcrιtιques et diffeτents poE::nιes byzantins, traite de Ι 

nutrition ainsi que de la science culinaire des Byzantins. 11 parJ: 
des repas frugaux et des repas somptueux ainsi que de tous Ies eJe. 
ment~ pui pouι-raίent entrer dans Jeur composition: fromage, volail
Ie, poιssons, viandes de toute sorte, fraicl1es ou salees, herbes et le
gumes etc. Ι! parle aussi des plats doux, des gateaux et des pates. 

La seconde partie de cette etude est consacree aux νins et 
b 

. aux 
oιssons de toute sorte. 

Χ Υ n g ο Ρ ο α l ο s Α., <Le type hymnologiqαe de !α Desceιιte du 
Christ ααχ limbes>, pp. 113-129. 

L'auteur etudie un type tι·es rare de la IJescente d.u Christ aux 
limbes (Anastasis) dont le repι-esentant le plus conιplet est une ιni
niature du cod. Parίsinus g·r. 550. Ce type iconographique s'inspίre 
de l'office du Diωanche du Paques. Son but et non pas de repι·esen
ter le faιt surnaturel de la Descente du Sauveur aux linιbes ωais 
de donner par une conιposition nιonunιentale l'idee nH~me de ia Re .. 
surrection et de Ia redeιnption.A I 'appui de cette interpretation vien
nent quelques miniatures de la Descente aux limbes dans !es Psau
tiers a illustι·ation margίnale et celles de deux nιanuscι-ίts de Ιa Bi
bliotheque Vaticane (Vatic. Palat. gr. 230 et Vatic. gr, 1231) ou est 
representee la resurrection de Job. 

Resumf du voiume. 

D Υ ο v ο α n i ο t i s C ο n s t. <Le 
Jεαιι /Χ Agapι!tos (Aiιnable) pp. 

patriarche de 
130·-143. 

359 

Constantinople 

Μ. Dyovouniotis fait μaraitl'e les titres de 58 homelies inedi
tes de ce patriarche, tiree.s des ωanuscrits Νο 256, 261 et 300 de la 
Bibliotheque Natίonale d'Atl1enes avec Jeur incipit de chacun, ain
si que 1e texte de sa }πenιiE:re honιelie sur I'evang·iie du Dinιanclιe 

du pu])licain et du pl1arisien; il expriιne de voeu de voir publiι§es 
toutes Jes homelies inedites de ce patriarche, ce qui enrichira 1a Jit
t6ι-ature eccί6siastique en meωe teιυ.ps qu 'il contι-ibιιera a rendre ] ' 
honneuι- dU a une personnaiite meconnue jusqu•a ce moment. 

» » Des notes leguι!es par Β. JYiystakides les Νο 16 et 
17 pp, 275-289. 

Des ces notes de Mystakides ce1ui sub no 17 est original tandis
que celui sub no lG est une copie de ceJui-13.. Il contiennent un rap

port enνoye paι· feu J\I)'Stakides en 1914 au patι·iaι·che Oecuιnenique 
Germanos ν οi:ι l'expedίteuι· ι·elate ]es reclΊerches et etudes fai
tes par lui a Tubing-ue, Stuttgart et Munich, ainsi que copies de 
quelques ouvι-ages nιentionnes dans le ι·apport 

(;ο l i α s Ο <De l'aπληκτο,», pp. 144-184. 

En guise d'introdnction l'a. tι-aite de l'aιτangen1ent du canφ 
ι-onιain au tenιps de 1a Repub]ique et au conJnJencenιent de l'Enιpire: 
puis il expose en detail les ι·eg-1es en vig·ueur pouι- Ίe caιηpenιent d' 
une arnιee en ιnaι-cl1e et cela jusqu'aux denιiers sieclι:s de l'Enφire 
byzantin. Cette reclιeΓclΊe fait~ principalenιent suι- ]a base de la 1it
terature nιi1itaire byzantine

1 
aussi bien que les sources histoι·iques ies 

plus inιportantes pouι- celles des ρeΓiodes pour Jcsquelles nous n'aνons 
paS des OU vrages stΓateg·iques COlldttsίt l'auteur 3_ constater qui'ίl )r 

a vait des canιps pennanents et des camps provisoires. Ο η constru1sait 
les pι-en1iers le long et sur des points deteΓmines des routes n1i1i· 
taires de l'EιnpίΓe. Les secondes se developp 1ient Ja oU les necessi
tes ιnilitaires l'inlposaient clιaque fois et etaient oι·g-anises d'apres 
des principes adoptes depuis Jes tenφs l1ellenistiques et ron1ains. 
Ceci n'in1p1iqne pas qu'on n'app1iquait, conΊnιe il fa11ait, ces princi
pe;:, conforn1eιnent aux exigences in1posees par les circonstances_ 
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L α ιn p s i d e s U Ι y s s e. • Cαboιnαncie». pp, 185-194. 

L'a. donne le texte des n~:l)Onses correspodentes au 56 combinai
sons des μoints des desι donnees au cuboιnancien Ce texte quoique 
contenu dans un codex du Χ\1 IIIe s. ρouι·tant a en ju:{er de 1a Ian
gue, du ηοηιΙπe des cubes, qui sont trois, et de 1a ιnaniere dont les 
reponses y sont ι·aμportees, pa1·ait etι·e la copie d'un originai by- · 
zantin ; ii nous nωntι·e par consequent conιιnent se faisait la cu
boιnancie aux tenιps byzantins. 

Ρ α p α d ο p ο ιι I ο s J e α n. « L'fιistoire de Lebeαu comme soαrce». 
pp. 195-197. 

L'a. souligne une inexactitude des lιistoriens nωdeι·nes, qui par
lent d'une incursion des Saιτasins en Thι·ace, sur la foi de Lebeau, 
qui dans son Iivι-e «Histoire du Bas E111pire» colllρrenant nιal un 
passage de Theophanes Coιιtinuatus, oU on fait nιention d'une in- . 
cuι-sion des Sarι·asins contre Je thE::me des TlHacesiens, sis, comme 
on sait, en Asie l\ίineuι-, ι-eιnp1aς:a Thι·acesiens par Tlιι-ace. 

Ο r I α n d ο s Α n α s t. «Lα reconstitutiσn grαρkique de l'fιδpitαl dα 
monαsteN dα Pαιιtocrαtor a C!ρ[e,, pp 198-207. 

L'auteur ana1ysant le tl(picon du nιonastere du Γantocrator et 
s'appu~y:ιnt suι- Jes τesultats des ι·ecentes recherches, relatives a Ia 
foι·n1e des differentcs paΓties d'un 1ιδμ1ta1 byzantin! pι·esente une ι·e
constitution gτap1ι1que cle 1'lιδpital du Γaπtoc1·ator, plus confornιe a 
1'espΓit [)yzantin qιie ne I'etait ceJJe qne l\Ir Kouzis avcιit 1πesentee 
ii y a q ue lques annees. 

Ζ α R. 1f t !ι i ιι ο s D. Α. ,. Etnde.s sαr lα geogι aρlzie adιninistrαtive rt 
sar l' adτnirιistratioιι ρι-ovinciale άans l' Επιρiτe byzantin». pp. 
208-274. 

L'auteur, se pι-oposant d'etudieι· 1'ensenιb1e des questions se rap
poΓtant a la dίvision adnιinίstι-atiνe et } 'adnιinistration provinciale 
dans l'En1pire byzantin, cn particnlier du XII!e an XVe siecle, s' 
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Pe dans 1e pren1ier chapitre dn traite conclu en \ \ 9R entre A-
σccu ! • , , 

1 · ΙΙΙ et ]es Venitiens ou ί] est donne une lιste a peu pres com· 
exιs . , 1 Ε · t 
]ete des pωvinces de !Έmpiι·e a la fin du X!Ie sιec .e. xamιnan 
~ne fι une les dίtes cίtCOΠSCΓiptions adnΊinistratίνes, il s'efforce de 

nstituer leur histoire depuis 1'apparitions jusqn'iι la date de 
reco , . • d" 1 
ι 198. P]usieurs prob1emes d'histoire et de geogr.ιpl1ιe .ιπe ιeva e Υ 
sont poses et resolus. La publication de ce 1ong travaιl sera pour
suίvie dans les prochaines volumes de 1'. ~Επετηρf.ς. 

Pe z 0 p 0 α Ι ο s Ε m m. «Differents metres ρrosodiqeus dαns Ια poi
sie ecclesiαstiqαe. Premiere ραrtie. Proligomi!nes,. pp. 286-297. 

I...'a parle des poenιes de 1·eg1ise qu1, composes d'aμres Ie tΎth-
e dit tonique ne sont pas moins confectionnes sur des nιetres ρro-m . 

sodiques encίens. Ι1 faut en excepter ceux qui, deja connus en trι-
metres iaιηbίques, en anacreontiens et en d'autres 1netres, apparti
ennent 3. Methode, Clemence d"A1exandι-ie, Synesios ιnetropolite de 
Cyrene, Jean Damascene et aιιtres. Dans Ies μι-ulegornenes 1'a. e;xa
mine surtout Ies ianιbotrochees, les dacty1otroc1Ίees, 1Ά1-chevou11on, 
le saphique en onze sy11abes, le tetrametre trochaique, Je tetraωe
tre iambique, 1'e1egiaωbe, 1'iambi1egue, le Praxillion, le Sotadion et 

Je C leomachion. 

p α ρ α d 0 ρ ο α ι ο s C k r ιι s ο s t ο m e, Α r c h i v e q." e d' ~ · 
t k e n e s t ,[es eveqlles dαns l'ι!glise de Coπs•alltιιιoρle αρres 
!α prise pαr les Tαrcs > pp. 298-302. 

C'est un court apperςu du mode d'e1ection. du sacre et du rang 
des eveques dans l'eglίse de Constantinop1e a partir du XV!e s. ()η 
remarque entre autres des ε§lectίons d'eveques dans Je milieu des pre
tres veufs et que des xνrre s. 011 comnιence a elίre des eνeques titu
laires portant 1e norn des nιetropoles tι-es ceiebι-es nιa1s disparues d 'a
bord pour 1es eparch:ies des nΊetropolites--gerondes sejournant a Con. 
stantinople, puis en qual:ite d'assistants tout nιε~tnφo1ite en general. 
Quelquefois avaίent 1ieu des interventions arbitraires dιι gΌuνerne
nιent tuι-c pour quelque favori, ιnais le patriarcat non seu1enιent s' 
y opposait toujours et a vec succes, πιais encore il condamnait tout 

pnHat «simoniaque». 
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στικfi ποι 1~ισει 286 
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